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FOEOKD.

r (ireliggaiule upplaga af ( . F. Dahlgrens verk är gniiidatl pa hela sam-

lingen af hans förut tryckta arbeten, samt pä den lilla samling af skaldens

handski-ifter, som genom Kongl, Bibliotekarien A. I. Arvidsson, efter

den första upplagans af Samlade ski-ifter utgifvande, af Dahlgrens sterb-

luis till Kongl. Biblioteket aflemnades. I denna sist närada samling

saknas urskriften till den f(')r bedömandet af Dahlgrens senare lif och

författareskap så vigtiga berättelsen om hans sjukdom, hvilken berättelse

af Anidsson intogs i hans lefnadsteckning öfver Dahlgren. Denna be-

rättelse är här aftryckt efter Arvidsson.

Efterforskningar hafva förgäfves gjorts efter Dahlgrens dramatiska

stycke Ulla Vinblads födelse eller Paris' dom. Det uppfördes å Djur-

gårdsteatern sammanlagdt sju gånger under åren 1829—-)2. upptogs

sedermera på den s. k. Nya teatern (Hammers). der det under April

och Maj 1868 speltes tretton gånger. Af ett bref till Dahlgren, dateradt

XoiTköping 7 October 1829, synes, att stycket der detta år uppförts af

det Yildnerska teatersällskapet.

Ur föreliggande upplaga hafva af de stycken, som Arvidsson i sin

upplaga intagit, uteslutits de fleste af Dahlgrens äldsta i Atterboms

Poetiska kalender intagna poemer samt romanen Grossörskan Vierdumpels

resa till kanalfesten 1S32. Dess utom flere andra smärre stycken. Dere-

mot hafva intagits många af Arvidsson uteslutna, hvilka ansetts för-

tjena bevaras.

Samlingen har fördelats i Större stycken, Lyriska dikter, Dramatiska

dikter, Dikter pä blandad vers och prosa, Smärre prosaiska stycken,

Noveller. Inom den stora mängden af hTiska dikter har ej tidsföljden

iakttagits, utan har man sökt sammanhålla styckena i st(>rre grupper

efter innehållet. Deremot hafva till dem. liksom till alla stycken



i hela upj)lajjfaii. uppritter lenmats. i de till livarjc del bifogade Auinärk-

iiingar. rörande tiden och platsen iöv hvarje styckes första otfentlig-

görande. Väl hehöHiga litteraturhistoriska, biografiska ocli bibliografiska

upplysningar liafva äfven Icnniats i synnerliel för förståendet af Moln-

sh- j/fl )•))( och af stycket Till brödren Kiillnuin.

Dahlgrens stafnings- ocli interpunktionssätt är mycket ojemnt. Da

under första delens tryckning Svenska Akademiens Ordlista utkom, an-

togs denna derför såsom rättesnöre.

Stockholm, November 1875.



Lefnadsteckning.

Carl Fredrik Diililgreu föddes på Stens bruk i QvilliDge

socken i Östergötland 20 Juni 1791. Föräldrarne voro 8 ven
Dahlgren, förvaltare på närada bruk, och Elisabet Lundgren,
dotter af handlanden J. Lundgren i Norrköping. Om hans
tidigare ungdora saknas alla underrättelser. Endast om sin mor
hördes han sedermera tala, och då med uttryck af kärlek och
tacksamhet. Han skickades till Linköpings skola. Här fick han
till lärare magister ]j. J. Boraius, sedermera prost och kyrko-

herde i Norra Vi i Linköpings stift. Denne like bistre som
outtröttlige och skicklige lärare har Dahlgren sedan i sina skrif-

ter skildrat, först åygtigt och på ett burleskt och föremålet

föga värdigt sätt i Molnskyarne, sedan med djup erkänsla

och tillgifvenhet i Nahum Eredrik Bergströms krönika.

Att denna senare skildring är sann och den förra osann, finner man

på ett nästan rörande sätt af ett bref till Dahlgren från en hans

raedlärjuuge under Boricus, skrifvet nära 30 år senare. Brefvet

skildrar brefskrifvarens sammanträffande med sin och Dahlgrens

gamle lärare under ett prestmöte i Linköping 1831. »Med en

besynnerlig känsla afvaktade jag Bor?ei inträde ibland oss, der

vi sutto bredvid ståtliga ölkannor och omgifna af ett sa tjockt

rökmoln, att vi knappt sågo hvar andra. Jag hade ej sett ho-

nom, sedan han satt i skolmästarelexan, och med en viss skol-

fruktan, samt något förlägen öfver min tobakspipa (ty till den

grad hade det lyckats honom att hos mig outplånligt intrycka

sin fruktansvärda personlighet), väntade jag nu att få se en

mager, bister och förgrymmad man komma inrusande med en

auspach under armen. Yäl lugnades jag något af hans gälla

skratt under hela trappgången; men jag viste af erfarenhet, att

detta var en allt för opålitlig profet af hans lynne tor följande

ögonblick eller tolk för det närvarande; ty huru många gånger.

sedan han på Jerntorget utbrustit i ett gapskratt, vid hvilket

skolhus, slott och domkvrka darrade, fick man icke höra ho-
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nom genast derpå utdela sina ordentliga och extraordinära .... Med
det briljantaste lynne och ett verkligt patriarkaliskt utseende^

inträdde en åldrig man med silfverllirgadt hår och ungdomlig

friskhet på kinderna och fann sig genast på det förtroligaste

omgifven af hela den samlade skaran. Äfven jag kände mig

till honom förunderligt dragen, och i stället för den gamla skol-

ångsten fängslades jag vid honom af en sonlig vördnad. Då,,

jag tillstår det, gjorde det mig en smula ondt, det furioso, han

spelar, under det han vikarierar för Hedborn, uti ett af dina

stycken [Moln sky arne]. Men jag fick snart derefter hora, att

Du varit hos honom i N. Vi och står med honom på förtrolig

fot. Hade jag likväl ej nu sett honom, så skulle det förvånat

mig, huru Du kunnat komma ifrån honom, utan att få en or-

dentlig.» Dahlgren tillegnade Borseus sedermera sin novell Gros-
sörskan Yierdumpels resa till kanalfesten 1832, och

innehåller så väl den förres tillegnan, som den senares bref med
tacksägelser derför, uttryck af ömsesidig, uppriktig kärlek.

»I sina yngre år späd till växten, blek och besvärad af

en hektisk hosta, troddes Dahlgren hafva anlag för lungsot.

Till lynnet var han retlig, anträffades ofta tårögd och ansågs vara

sluten och sarkastisk, h vilket aflägsnade från honom mera lifliga

och öppna sinnen» (Arvidsson).

Hans framsteg i studier voro ringa både i skola och gym-
nasium. Detta var för hans snille olyckligt. Den dilettantism

och bristande tukt öfver eget arbete, som vanligen äro en följd

af vårdslösade ungdomsstudier och som ofta sedermera vidlådde

Dahlgrens verk, kunna troligen till en betydlig del derifrån

härledas.

»Under sitt vistande på gymnasium hade Dahlgren råkat i

några ungdomsförvillelser genom umgänge med lättsinniga lär-

jungar vid läroverket. Hans kamrat, den ädle P. A. Sondén^
ryckte honom ur den farliga lefnadshvirfvel, hvaruti han in-

kastat sig. Hans inflytande på Dahlgren, både i studier och

lefnadsförhållanden fortfor länge, och det var äfven han, som
gaf väckelse åt Dahlgrens ännu slumrande förmåga» (Arvidsson).

1809 på hösten blef Dahlgren student i TJpsala. Genom
Sondén, som var slägt med Atterbom, kom han med denne se-

nare i förbindelse och uppträdde snart såsom författare i Eos-

foristernes led. Så väl till Phosphoros som till Poetisk ka-

lender lemnade han flera poetiska stycken, af hvilka de flesta

ega de fel, som man oftast med rätt anmärkte mot Fosforister-

nes verk, men utan att ännu bära de drag, som sedan gjorde

Dahlgrens författarepersonlighet till hela landets älskling. Endast



IX

några la af dessa hans tidigare stycken liatva i innevarande .sam-

ling intagits.

Vid uniyersitetet kunde han endast ryckvis uppehålla sig,

nödgad att såsom informator söka sitt uppehälle. Han nedsatte

sig 1814 i Stockholm. Kongl. hofpredikanten Arv. Au g. Af-

zelius egde der en privatskola, vid hvilken Dahlgren anstäldes

såsom lärare. Xu började i kretsen af glada menniskor Dahl-

grens snille utveckla sig. Den rikedom af lefnadsglädje, skämt

och yster lustighet, som fylde hans sinne, skaffade sig nu luft,

ocli snart var han den sjelfskrifne stämningsgifvaren, glädje-

härolden vid alla samqväm inom sin umgängeskrets. Ansträn-

gande arbete, brödbekymmer och ett öfverflödande umgänges-

lif, allt leddes samtidigt med en glädtighet, som ej lät sig rub-

bas. Hos Afzelius qvarstadnade Dahlgren till 1818. Till kam-

rater hade han bland andra Sondén, Cnattingius och And.
Fryxell, hvilka han sedermera införde i sitt stycke Till

brödren Kullman den 21 April 182 8.

1815 utgaf han en novell Aurora eller Den Xorrska
Fli ekan, ett arbete utan något egentligt värde. Dess tillkomst

skildras af Arvidsson sålunda. »Dahlgren hade en bror, hvilken

genom ett oordentligt lefnadssätt råkat på afvägar och seder-

mera förorsakade honom många bekymmer och kostnader. Dahl-

gren tog vård om honom och lät honom bo hos sig. En dag

saknade Dahlgren sin klocka, och brodern erkände, att han

pantsatt den på ett näringsställe. Penningar att igenlösa den

egde icke Dahlgren. Yid samma tid inträffade påskferier i den

skola, der han gaf undervisning. Han befalde sin bror till skrif-

bordet, och sjelf låg han på sängen och dikterade natt och

dag. Två och ett hälft dygn fortfor, efter hans egen uppgift,

denna «födslopina,» såsom han uttryckte sig, och Aurora eller

den Xorrska flickan utkom kort derpä. För manuskriptet er-

höll Dahlgren ungefär hvad som erfordrades för att lösa ut

klockan, 10 K:dr B:co.»

Behofvet att återvända till källorna för vårt folklif och

till en bildning, mera hemtad ur vårt lands egen historia och

mera motsvarande vårt lynne, behof och begåfning, var den

tiden lifligt, om ock mer eller mindre dunkelt, kändt. Dahlgren

och C. J. L. Almqvist stiftade derför 1815 ett förbund, som

de kallade Manhems-förbundet, hvars ändamål skulle vara

att leda ungdomen till efterföljd af förfädernas manliga dygder,

och i allmänhet att hos de unga väcka kärleken till ett mera

naturenligt, enkelt och kraftfullt lif. Förbundet rönte sådana

dygdeföreningars vanliga öde, att efter ett vanmägtigt, fastän

mvcket aktningsvärdt, lif dö genom sin inre motsägelse. Dygd
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iir nu on gaiig tor ull:i icke en sak, som göres bättre af flera

än af en. Många af förbundets medlemmar kunde ej gilla de

fantastiska stadgar, som Almqvist ville införa. Åtföljd af J.

\Va)rn, Hazelius m. 11. flyttade denne till Wermland för att

verkställa och tillämpa sina idéer. Den nyktrare delen af sam-

fundet, anförd af Dahlgren, stannade i hufvudstaden. Natur-

lifvet befans dock af de förre icke motsvara hvad de väntat; de

återvände hvar och en småningom till det lif och de vanor,

hvartill deras uppfostran bäst förberedt dem. Manhems-förbun-

det slutade omkring 1822.

Dahlgren prestvigdes den 22 Juni 1815 och anstäldes kort

derefter såsom komministers-adjunkt i Hedvig Eleonoi» (Ladu-

gårdslands) församling i Stockholm. Följande året blef han pastors-

adjunkt derstädes under inträffad pastorsledighet och skötte

pastorsvården i föisamlingen från April 1820 till samma månad
1822. På lönen förmådde han ej lifnära sig, utan höll der-

jemte en enskild skola, som egde bestånd från 1818 till 1822.

Allmänhetens uppmärksamhet ryckte han till sig först ge-

nom Mollbergs epistlar, som utkommo 1819 och 1820. Här
var någonting nytt, en uppsluppenhet, som i genialisk trygghet

tillät sig betänkliga saker, en naturförtjusning, livars omvex-
lande ömhet och burleska befiingdhet voro uttryck för samma
outtömliga glädje.

I den litterära fejden mellan den gamla och den nya
skolan deltog Dahlgren med största ifver och var en af de

verksammaste medlemmarne i den s. k. Komitéu för utgifvan-
det af Markalls sömnlösa nätter och skref ensam Andra
natten. Markalls sömnlösa nätter ansågos, åtminstone af den

nya skolans egna anhängare, såsom ett synnerligt segrande

skämt. Efterverlden har ej velat finna skämtet så segrande;

och sin betydelse eger skriften väl nu blott såsom en af bi-

lagorna till historien om en tidepunkt i vårt lands litteratur.

Stockholms-fosforisterne skilde sig snart från sina stridskamrater

i Upsala. Dahlgren, Hammarsköld, Livijn, Sondén och Alm-
qvist utgåfvo 1821 Opoetisk kalender för poetiskt folk,

vinter- och sommarhäftena. Såsom Dahlgrens bästa stycken i

denna samling torde kunna anses Vårbäcken och det drama-
tiska stycket Rosenfesten. 1 det senare står Dahlgrens humor
i full blomning. Stycket kan göra anspråk på en af de främ-

sta platserna i vår komiska litteratur. Ouverturen är i sitt slag

oöfverträfflig. Maken till processionen och ceremonielet vid ut-

körandet af rosenjunfrun tör vara svår att finna. Med Svenska
akademien, dess skolmästarvisdom och småförståndighet drifves

ett lika godmodigt som gladt gyckel, från ordförandens franska
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alexandriiier till slanddiabanternc vid dörren. Na^ot af den ver-

kan, stycket gjorde, har gått förlorad, sedan de personer, du

allmänt kända, på hvilka stundom hänsyftas, äro borta eller

glömda, och de saker och inrättningar, med hvilka det skämtas,

förändrat karakter.

1823 vistades Dahlgren i Linköping för att taga pastoral-

examen, försvarade några latinska teser den 7 Maj och tog sin

examen den 24 September. Under sin vistelse derstädes gjorde

han bekantskap med en rikt begåfvad yngling vid Linköpings

gymnasium, vid namn Yekenberg. Den unge mannen omkom
genom drunkning. Denna olycka tyckes hafva smärtsamt gripit

Dahlgren. 1 Babels torn, söderut finnes ett stycke öfver

den allidne, och i Toilettkalender för 18 33 har Dahlgren
skrifvit en novell. Aning och sympati, hvars ämne är samme
ynglings död. Den uppenbarelse, som i novellen omtalas, har,

efter livad af ett bref från författarinnan Eufrosyne till Dahl-

gren synes, egt sin verklighet.

Den 14 September 1824 blef Dahlgren komminister i Ladu-
gårdslands församling.

1824 utkom Babels torn, en rymdskrift norrut. Ett

stycke deri, Thorilds monolog, fick af J. H. Thomander vits-

ordet, att det gåfve mera idé om Thorild än hela Geijers bok'^'^ De
bästa styckena i samlingen förefalla oss vara Marcheroute för

våren och Den gungande flickan. En ny upplaga utkom
redan följande året, en pä den tiden ovanlig framgång.

Till samman med L. Hammarsköld och A. I. Arvidsson

började Dahlgren med October 1825 att utgifva tidningen Ko-
meten, som fortfor till slutet af 1827, i allt 23 5 nummer.
Här kastade sig Dahlgren genast i ordbyte med de andra

Stockholmsbladen, framför allt med tidningen Argus, som blef

ett ständigt mål för hans gyckel. Tidningen och dess utgif-

vare. Magister Johan Johansson, voro ock genom sin dryga stor-

ordighet, utomordentliga sjelfbelåtenhet och sin kärlek för ses-

quipedalia verba ett synnerligt tacksamt ämne för skämt.

Men Johansson var Dahlgren öfverlägsen i ihärdighet, framför

allt i politiska och statsvetenskapliga insigter, och den senare för-

ändrade inom kort i väsentlig grad sina åsigter. Dahlgren skref

tlitigt, mest poetiska saker, de flesta humoristiska. De äro dock
mycket ojemna, somliga hörande till hans bästa, andra matta,

rent af triviala. Af ett bref från Tegnér till Bernh. v. Beskow
synes, att Dahlgren sökt af den förre erhålla bidrag till sin

tidning. Han vände sig ock till Vitalis, men erhöll ett tvärt

afslag med det tillägo-, att tidningen vore illaluktande. Palm-

*) Thoriid. Tillika en filosofisk eller ofilosofisk ])ekännelse
utkom 1820.
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blad lät honoTii veta, »att i Kometens politiska uppsatser rådde

bara koiiglig-sekters-vishet och en välment kälkborgianism.» Dahl-

grens hängifne och om hans författareskap omsorgsfulle vän,

Thomander, skref, att Kometen fortfore att vara »vårdslöst redi-

gerad. Nu kunna edra hafsiga anstalter ej förhindra Argus att

vara den bästa af våra tidningar.» Efter Hammarskölds död

1827 tröttnade Dahlgren på det besvärliga redaktörskapet, och

tidningen slutade med December s. å.

1828 utgaf han sina Samlade ungdomsskrifter, inne-

hållande ett urval af allt, som hittills utgått från hans penna.

Bland de bästa styckena kunna räknas Åkerspöket, som vis-

serligen ursprungligen syftade på utgifvaren af Argus, men hvars

bestående värde ligger i det snillrika återgifvandet af det in-

tryck, som denna den mest fant'astiska bland alla uppenbarelser

af konst och slump i förening förmår göra. Vidare Kärlekens
snaror, October-regnet, Hvad är kärlek?, det klassiska

Om stallmästare och skolmästare och slutligen Moln-
skyarne. Boken väckte anskri. Dahlgrens författareskap hade

på några håll väckt ovilja; man tyckte hans embete illa öfver-

ensstämma med den komiska friheten i hans dikter. Slutligen

bröt stormen lös. Skäl är att antaga, att det i synnerhet var

Molnskyarne och det gyckel, som deri drefs med Svenska
akademien och flere af dess förnämste medlemmar och skydds-

lingar, som rågade vredens skålar. Den 18 Kovember 1828
uppträdde erkebiskopen Rosenstein i Stockholms stads konsi-

storium, såsom dess sjelfskrifne prseses,' och yttrade till proto-

kollet, att »det vore ett bedröfligt fenomen, att nyligen en

bland Stockholms prester från trycket utgifvit en skrift, hvil-

ken innehöll stycken sårande för anständigheten och vanärande

det kall, författaren bekläder . . . Författaren borde erhålla så-

dana tjenliga föreställningar i detta hänseende, hvarigenom hans

dermed åsyftade rättelse för framtiden kunde åstadkommas.»

Konsistorium beslöt, att Dahlgren skulle af erkebiskopen i när-

varo af två konsistorie-ledamöter erhålla dels tjenliga föreställ-

ningar dels varningar och råd för framtiden. Dahlgren råd-

frågade Thomander, som då vistades i Lund. Denne rådde till

skarpt försvar och uppgjorde åt honom hela gången af det sam-

ma. »Säg i dina besvär, att du till denna dag icke haft dig

bekant, det M. V. Consistorium vore någon skämtets domstol,

och att du äfven i förevarande fall icke funne någon skälig

anledning, hvarför Consist. skulle öfverskrida den inskränkning

till det allvarsamma, hvilken det tvifvels utan vore för dess an-

seende förmånligast att samvetsgrant iakttaga.» I ett följande

bref: »din ära är för stor för att kunna bortskymmas af några

hierarchers kaftaner . . . En liten stunds bekymmer har jag dock
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geriia uuuat dig. som under din kamp mot den argusiska dyna-

stien icke alltid betänkt, hrad borgerlig frihet tjeuar till.» Dahl-

gren instälde sig pa kallelse ho.* erkebiskopen och atleniiiad<'

en skrift, uppsatt i samråd med Klas Livijn, hvari han förkla-

rade sig böra undandraga sig den ådömda admonitionen, dels

emedan han icke hade sig bekant, hvem som uppträdt såsom

hans anklagare, dels icke blifvit i ämnet hörd eller fått sig för-

klara, dels emedan anklagelsen icke vore bestämd till sitt inne-

håll eller sin vidd, dels ock att, om ämnet rörde förenämde

tryckta skrifter, Consist. vore obehörigt att derom inga i un-

dersökning, hyilket tillkomrae kämnersrätteu. Erkebiskopen för-

klarade, att han ernade mot Dahlgren förfara med all lagens

stränghet. Af ett bref från Ofver-hofpredikanten, sedermera bi-

skopen, Hedrén, synes det, som om denne unvändt sin bemed-
ling mellan parterna. Saken hopjemkades. Vid Consistorii sam-

manträde den 16 December tillkännagaf erkebiskopen till proto-

kollet, »att han med anledning af Consist. honom gifna upp-

drag förekallat Dahlgren och i närvaro af Professoren Dr Fran-

zén och Öfver-hofpredikanten Dr Hedrén gifvit honom de före-

ställningar och råd, hvilka, författningarna likmätigt, Consist.

ansett honom böra erhålla för sitt lättsinniga och obetänksamma
förhållande såsom författare, hvarvid bemälde Comminister icke

allenast vidgått och erkänt sin felaktighet, utan äfven utlof-

vat att för framtiden taga sig till vara för slik otillbörlighet

och att sig om mera värdig och presterlig sysselsättning be-

iiita.»

Strax före detta erkebiskopen» uppträdande mot Dalhgren

hade, efter utgången riksdagskallelse, Stockholms stads kommi-
nistrar sammanträdt till val af representant. Valet utföll med
lika röster på Dahlgren och Kougl. hofpredikanten, magister J.

S. Drysén. Lottning måste afgöra saken, och lotten föll på
Drysén. Denne afled dock 1 Dec. 1828, och Dahlgren blef

vid å nyo förrättadt val utsedd till represen+ant.

Innan vi öfvergå till skildringen af Dahlgrens verksamhet

på riksdagen, vilja vi något betrakta den plats, han nu intog,

och den omgifning, i hvilken han rörde sig. De största för-

hoppningar fäste sig redan tidigt under hans författareskap» vid

hans snille. Thomander väntade af Dahlgren det högsta, börja-

de ock tidigt varna och råda. Huru högt han satte honom,
kan ses af följande bref från den förre till Dahlgren, 1 Octo-

ber 1826. »Det gläder mig, att du uppsökt Tegnér. Du kan
ge honom, hvad han saknar, en vän. Han lider betydligt af

denna brist. Men för att blifva något för honom, måste man
öfverse med hans svagheter. Detta både behöfver och förtjenar
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liau. Han är au Siuil bland profeterna; men han är ock hiif-

vudet högre än allt folket, lilif du den David, som fördrifver

den onde anden från hans hjerta. Tro mig, du är den ende,

som förmår att rädda ål fäderneslandet dess störste man. Ett

sådant ändamål är värdt, att man gör sig möda dermed. Han
kan äfven gagna dig. Han har mycket mera kunskaper, mycket
större teknisk fulländning än du. Du har mycket mera helsa,

mycket större mod, än han. På ide har ingen af er synner-

ligt öfyeräöd: i genialitet skulle allmänt tillerkännas dig före-

trädet, om du icke hade hafsat till vägs med betydligt liera

dåligheter än han. Hos honom döljer formens förträfflighet

ofta innehållets trivialitet; hos dig bortskämmer formens sluskig-

liet en skön idé. I collision med livar andra kunnen I aldrig

komma; men ett vänskapsförbund skulle båta er ömsesidigt.»

Ett sådant bemödade sig Thomander om att bringa till stånd.

Han skickade Dahlgrens handskrifna saker till Tegnér och säger

i ett bref till den förre: « Jag är ett Hamburg mellan produk-

tionsorterna Dahlgren och Tegnér: i brist på egna produkter

drifver jag min lilla transito-handel med all möjlig krämarin-

dustri.» Af ett annat bref ses, att några handskrifter funnits

af Dahlgren, hvilka sedermera ej kommit till offentligheten.

Sådana voro t. ex. Riksdagen i helvetet, Gamla och nya
skolan samt Protokoll, hållet på spetsen af ett brän-
vinsglas. Tegnérs omdöme om det sista stycket och om Dahl-

gren anföres af Thomander till den senare: »Protokollet är ibland

det bästa, han känner, icke allenast rif dig, utan i allmänhet.

— Dahlgren har ganska mycken humor, ganska mycken inven-

tion, men är så slarfaktig i utförandet. Har han mycket stu-

dier? Läser han mycket?» — Bredvid Thomanders utomordent-

liga uppskattning af Dahlgren få vi såsom motsats sätta J. L.

Kunebergs lika utomordentliga ringaktning för hans skaldskap.

Efterverlden har ej velat instämma i någonderas domslut; dere-

mot tyckes den vilja såsom sitt upptaga Tegnérs. Såsom så

ofta, har denne gått kommande tiders uppfattning i förväg. I

bref till B. v. Beskow (Efterlemnade skrifter II sid. 124) dat.

10 !Nov. 1825, säger han: »Beträffande Dahlgren, så har jag

för honom mycken aktning. Han är sedan Bellman dog vår

störste, olyckligtvis också vår ende humorist. Jag har läst högst

genialiska saker af honom, helst i manuskript. Två ting har

jag likväl emot honom: det ena, att han ej tyckes ha studerat

vitterheten, hvilken dock också fordrar litet flit och omtanke;

det andra, att han alltför mycket vårdslösar det tekniska i ver-

sen. Det är sant, Bellman gjorde stundom så också; men en

Bellman, liksom en Shakspeare, ha riitt att göra som de vilja
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i afseeude pa teknik ocli lärdom. Vi audra fä ej vara så hög-

färdiga Poesien är dessutom nu mera än nagon.sin en lärd

konst.»

Dahlgrens lit lörfiöt i knappa omständigheter. Såsom ad-

junkt måste ban genom inkomsten af en enskild skola försörja

sig. Sedan han slutat med denna, fick hans penna skaffa ho-

nom hröd. Detta var den tiden bet5'dligt svårare än nu, sär-

skildt i Sverige. Dä han 1824 blef komminister i Ladugårds-

landet, lielsades han af Thomander sålunda: »Lj-cka till din

frivilliga fattigdom I Måtte hlott icke liafren åt din Pegasus hli

sä knapp, att du tröttnar pä vägen till den Olymp, du sökeri»

— Hafren blef och förblef knapp. Såsom komminister i nämda
församling hade han aldrig öfver 500 Pdr i inkomst. Past lön

fans ej. Hans tid var ock strängt anlitad. Men allt medhans.

Pörunderlig är den outtömliga glädtigliet och humor, som han

bragte med sig i det mångfaldiga sällskapslif, för hvilket han

snart blifvit oumbärlig. Xägra unga prestmän i Stockholm, bland

dem Anders och Olof Pogberg, Dahlgren, P. A. Sondéu, J. P.

Kullman, samt de båda ännu (1875) qvarlefvande Anders Fryxelly

historieskrifvaren, och J. D. Cnattingius, kyrkoherde i Kettilstad

och Tjärstad af Linköpings stift, bildade ett sällskap, kalladt

Sällskapet Minus, »som hvarje måndags afton om somrarne sam-

lades under en tarllig förplägning på Stallmästaregårdeu. Dahl-

gren uppläste vanligtvis eller lät Sondén eller Pryxell sjunga

några verser, skrifna för tillfället och om de deltagande perso-

nerna.» Dessa verser samlades och renskrefvos af Sondén och

bilda en liten volym i octav, innehållande 60 stycken af Dahl-

gren och kallad »Sällskapet Minus' arkiv.» Denna samling, som
eges af Prof. Pr3-xell, har statt utg. till förfogande liksom flera

meddelanden rörande Dahlgren.

Ett annat sällskap i hufvudstaden, i hvilket Dahlgren var

en med sitt snille lika flitig som oumbärlig deltagare, var Bell-

manska sällskapet. Det stiftades 1824 och lefde ännu 1839.

Bland medlemmarue räknades Sveriges störste Bellmanssängare,

Axel Kaab och Lars Hjortsberg, samt den ännu lefvande, f. d. Hof-

vättsrädet H. M. Muuthe, ännu bevarande de stora traditionerna frän

visans och Bellmanssängens tid i Sverige. Bland öfrige delta-

gare kunna nämnas Vesterstrand, sedermera president^ Adolf

Bellman, skaldens son, skalden Stjernstolpe, J. P. Tlieorell, bild-

huggaren Byström, Kådman Berger, Öfverdirektören vid väg-

ocb vattenbyggnader v. Sydow och Kongl. Käntmästareu Schly-

tern. Hvarje ledamot fick sig tilldelad en Bellmansflgur, hvilken

role sedan skulle vid samqvämen uppehållas. Eaab var t. ex.

Ulla Vinblad, Dahlgren Magister Gåse, Hjortsberg Korporal Moll-
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borg, Borger Griilraakar Löfberg o. s. v. Till Ulla Vinblad

litade i sällskapet, liksom hos Bellrnan, allas ögon. Ceremonierna

voro af det befängdaste slag. Sällskapets handlingar, utgörande

sju folioband, egas af sällskapet P. B. och innehålla en mängd
stycken af Dahlgren.

Ett annat likartadt samfund var det sig så kallande »Kongl.
priviligier ade sällskapet Pro vino et veritate Gröna
llutan,» som, stiftadt 1816, kunde fira sin 25:e födelsedag är

1841. Det betecknades likyäl då såsom »fordom vidtbekant, nu mer
mindre kändt.» Jemte Askelöf och Klas Livijn yar Dahlgren

äfven här den deltagare, hyars penna och humor togos i an-

språk och beredvilligt stäldes till förfogande. Nämnas måste

slutligen sällskapet P. B., för hvilket Dahlgren skrifvit flera hög-

tidstal och många smärre stycken. Han var från 1831 till sin

död samfundets Ordens-skald. Till åren 1839 och 40 hör Aganip-

piska sällskapet, i hvilket utom Dahlgren, Au g. Blanche och

J. G. Carlén deltogo. Dess handlingar, som innehålla fiera upp-

satser af Dahlgren, förvaras, liksom Gröna liutans, i Kongl.

Biblioteket. ^')

»Ehuru Dahlgren älskade glada samqväm, var han i säll-

skapslifvet icke mångordig, snarare hvad man kallar torrolig.

Den långa, magra, framåt lutande gestalten hade i hela sitt vä-

sende något tafatt och otympligt, hvilket gaf ett ännu mera löj-

ligt uttryck åt de infall, dem han strödde omkring sig, samt

de sprittande qväden, dem han alltid uppläste med det djupaste

allvar . . . Han författade med utomordentlig lätthet. Man såg

honom ofta vid muntra tillställningar, midt bland tillrustningar,

sorl och prat, nedskrifva verser, erforderliga för tillfället, och

dessa ögonblickets skapelser voro icke sällan de, som under sol-

höjden af hans poetiska lif mest blixtrade af qvickhet.» (Arvids-

son). Men denna lätthet var för Dahlgrens författarekall en

olycka. Hans snilles kraftiga flöde sönderdelades allt mer i små
rännilar, hvilkas minskande innehåll först af honom sjelf, slut-

ligen af andra ringaktades.

Samtidigt med trägna embetsgöromål, flitigt författarskap

och ett utbredt sällskapslif förde han en ganska stor brefvex-

*) En annons i Aganippiska sällskapets tidning, Den Helikonska Vatten-
skopan, skrifven af Dahlgren, lyder: »Som till min kännedom kommit,
att en och annan tagit sig för att mig oätspord på ett mindre fördel-

agtigt sätt recensera mina arbeten, och i synnerhet ett bland mina
senaste, Det går an, så får jag härmed avertera allmänheten, att jag

hädanefter sjelf ämnar författa och i dagbladen insända recensioner

öfver mina skrifter, hvilket härmed till collisions undvikande tillkänna-

gifves. [C. J. L. Almqvist].
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ling. Endast niigra ta bref från Dalilgrcn hatVa statt utgif-

vareu till förfogande; men Dahlgren har sjelf bevarat de bref,

lian mottagit, och uppfylla dessa 5 qvartband. Han hade i

Thomander en lika varm beundrare, som skarp granskare. Tho-

raanders öfverlägsna lärdom, något bistra humor, samvetsgranna

arbetssätt och gedigna fasthet togo dock snart försteget. Tho-

raanders snille var ett fullrustadt rangskepp, ämnadt för haf,

storm och strid; Dahlgrens en lustjakt, att på ofarliga vatten,

under svajande vimplar, med sång och musik segla mellan vän-

liga stränder. Den vänskapsförbindelse, som troligen skänkt Dahl-

gren den största glädjen, värden med Eufrosyue (Fru Julia

Kristina Xyberg), den förträffliga författarinnan, hvars snille

endast gaf henne ännu rikare hjelpmedel att uttrycka det öm-

maste hjertas hängifvenhet för allt skönt hos menniskorna och

i naturen och ett upphöjdt sinnes ideala behof. Deras bref-

vexling varade i 25 är och slutade först med Dahlgrens död.

Dahlgren var en synnerligt vänfast, godmodig och hjelp-

sam man, som hade svårt att säga nej. Strängt upptagen som

han var, fann han tid för den brokiga miingd af uppdrag och

kommissioner, hvarmed hans vänner i landsorten och annorstä-

des ihågkommo honom, från Thomander, som lemnade honom
till genomseende sina öfversättningar från Aristofanes, Shak-

speare och Byron, från Eufrosyne, som flitigt använde hans gransk-

ning för sina arbeten och hans hjelp för att skaffa förläggare der-

åt, till presterliga vänners anhållan att hos föredragande stats-

sekreteraren anstränga sitt inflytande till befordrande af deras

pastoratsansökningar, samt — det kinkigaste af allt — att åt

en ung brud besörja om köp och förfärdigande af brudklädning

»på allra modernaste viset, begripes lätt, alldeles färdig och

garnerad, utsirad kring halsen och med korta ärmar (ty jag har

vackra franska handskar för tillfället), hvita silkesstrumpor och

hvita sidensarsskor.»

Dahlgren var en stor spektakelmakare, a practical joker.

Ett gyckel med Thomander skildras af denne i ett bref från

1825 sålunda. »En söndagsmiddag kommer W. ut, öppnar en

packa och öfverlemnar mig några nya böcker, tidningar och

trenne bref. Jag urskiljer lätt himmelsbrefvet ifrån dem, som
jorden tillhöra, söndergnuggar det sega sigillet och begynner

läsa: »Min kära bror. Jag får härmed underrätta dig, att jag

gjort concurs,» ögnar vidare ner, finner intet annat än 12 pro-

cent, 400 Rdr, 200 dito, 100 dito, lägger med all saktmodig-

het brefvet till samman, skjuter det helt sakta ifrån mig och be-

gynner åter läsa i Bohm: Von wahrer Gelassenheit. — »Kedan

C. F. Dahlgren, Skrifter. I. 2*

k
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läst?» frågar W. — Han har gjort concurs, blcf svaret. —
»Gjort concui«s?» — Ja. — »Dahlgren.''» — Ja. — »Är det

sant?» — Ja. — »Det är aldrig hans allvar.» — Jo. — »Se

efter närmare, läs ut brefvet!» — Jag har blott några rader

igen af det här kapitlet. — Jag läste ut kapitlet, bad hans

»Jauchzet dem Herrn in Zion» och återtog Jobsposten. Jag vän-

der om bladet och finner, att det är gyckel. Jag skall bekänna

sanningen för den psychologiska märkvärdighetens skuld: jag

kastade brefvet för andra gången ifrån mig, och då först bör-

jade jag gråta stora tårar, och jag kände igen dem, att de voro

icke endast glädjens.»

Af Arvidsson låna vi följande. »Dahlgrens företrädare i

adjunkturen hade med 80 Kdr:s lön samlat sig en liten för-

mögenhet. Härtill erfordrades minst sagdt en utomordentlig

sparsamhet. Han utgjorde ett ständigt mal för Dahlgrens skämt.

Vid afflyttandet ville han ej aflemna åt Dahlgren en portnyckel

på kredit utan borgen, men väl hyra ut den mot 4 sk. i må-

naden. Dahlgren sammankallade några vänner för att bevittna

hyreskontraktet, hvilket lärer varit ett mästerstycke af gyckel.»

Den namnkunnige predikanten Per Nyman, på hvilken Dahl-

gren satte värde, befann sig en gång i Stockholm. En söndag,

då Dahlgren skulle predika i Djurgårdskyrkan, får han på mor-

gonen besök af Nyman. Denne säger sig känna andens till-

skyndelse och. anhåller att få predika i Dahlgrens ställe. Dahl-

gren samtycker, går in i inre rummet och skrifver tre bref till

sina vänner Klas Livijn, L Hammarsköld och A. I. Arvidsson

med förslag, att, som det vore söndag och vackert väder, kunde

de begifva sig till Djurgården, der först åhöra Per Nyman, som

väl vore värd att höras, hvarefter dagen kunde tillbringas till

samman. Brefven afskickades. Under vägen till Djurgården lät

Dahlgren Nyman förstå, att desse herrar troligen ernade den

dagen bevista gudstjensten, och att, då Livijn lede af embets-

stolthet, Hammarsköld af adelshögmod och Arvidsson af lär-

domshögfärd, det vore lämpligt, att de finge höra det sannin-

gens ord, som de så väl behöfde höra. Nyman fann det ock

lämpligt. De tre herrarne infunno sig, men märkte snart på
de skarpa blickar, som predikanten riktade på dem, att de sär-

skildt voro föremål för hans tal öfver de mångfaldiga arter af

öfvermod, hvarigenom menniskor fela. ^')

Eörut är omtaladt, huruledes Dahlgren i December 1828
utsågs till riksdagsfullmägtig för Stockholms komministrar. Detta

val, som förrättats samtidigt med mottagandet af den af Con-

1=) Meddeladt af Prof. A. Fryxell.
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sistoriuni adömda skrapan, vittnar, att, äfveii bland presterskapet,

denna dom ingalunda allmänt gillades. Dahlgren inträdde nu
pa en ny bana. Han hade väsentligt förändrat sina politiska

åsigter och slöt sig med ganska stor ifver till det liberala par-

tiet. Thomander gaf honom säsom ett viaticum på hans nya
bana följande »strödda tankar för en riksdagsman. Hvad uni-

versitetsreformen beträffar: goda löner, inga adjunkter och do-

center, inga prebenden, venia docendi åt hvar och en, som
specimiuerar genom disputerande pa svenska eller annat språk;

liellre, än tvä dåliga universitet, ett godt i Stockholm; medi-

cinska och juridiska fakulteterna böra åtminstone vara i huf-

vudstaden; till profession böra inga befordringsanspråk finnas;

representationen bör förändras i likhet med Xorges, ty, ehuru
i ståndsrepresentationen, liksom i hvar och en föråldrad stats-

inrättning, fordom lefde en anda, så lefver den icke der nu-

mera.» Bland Dahlgrens j-ttranden i ståndet kunna nämnas:

mot tvångstids bestämmande för antagandet af den n3'a psalm-

boken ^Tegnér och Yingård hade väckt motion om preskrip-

tionstid; Vallin och Geijer voro för frihet); mot Kongl. Majits

proposition om ujjphäfvande af opinionsnämden öfver Högsta

domstolen i^Tegnér var för upphäfvaude, Geijer för bibehål-

lande); yör indragniögsmagtens borttagande : mot förslag, att alla

hus och gårdar i städerna skulle ovilkorligen vara underkastade

brandförsäkring; för gymnastikundervisningens befrämjande; —
»Sjelfva dödgräfvaren i den församling, der jag bor. och hvilken

det åligger att stoppa ner sina liåösa likar i jorden, tjenar för

mer, än den, som genom sin konst kallar menskligheten, att

jag så må säga, till lif och helsa åter;» — "^^ mot borttagandet

från församlingarna i konsistoriella pastorat af rättigheten att

välja pastor; mot förändring af TiyckfrihetsfÖrordningen ; mot

husvisitationer efter oförtulladt gods; mot fremmande statslåns

upptagande till jordbrukets underhjelpande.

Svenska akademien tilldelade Dahlgren 1831 det Lund-
bladska priset för den under år 1830 utkomna poetiska kalen-

dern Freja. »Akademien beklagade, att prisets värde så litet

svarade mot dess ändamål; men hon hoppades, att det kunde
tjena som bevis på hennes aktning för ett verkligt snille och

en allt mer sig fullkomnande talang.» (Bref från F. M. Franzén,

Sv. Akad. sekreterare^. Boken förtj enar ock till fullo denna

•=) Såsom ett bidrag till kännedom om det sätt, hvarpå i Sverige verkligt,

fullvigtigt arbete betalats, kan nämnas, att Ling, skaparen af den ve-

tenskapliga gymnastiken, såsom öfverlärare vid Gymnastiska Central-

institutet hade 500 Rdr, hvardera af de två nnderlärarne 200 Rdr.

En wvoltigehäst» behöfde 100 Rdr.
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utmärkelse; den innehåller första delen af Naliuni Bergström^
krönika, ett af de bästa af Dahlgrens arbeten. Hvem, som i

yngre dagar läst denna hänförande skildring af ungdom och

ungdomsglädje, minnes den ej med glad tacksamhet V I synner-

het äro de första kapitlen värda att sättas näst efter Bellmans

påbörjade sjelfbiografi. Men planen är hafsigt uppgjord, om ens

uppgjord; skildringens styrka och sanning aftager mot slutet.

Den andra delen, som återgår till teckningen af Nahum Berg-

ströms barndom, är säkerligen en trogen bild af Dahlgrens eget

lif såsom lärjunge vid Linköpings skola.

Sommaren 1831 reste Dahlgren till Köpenhamn, mottogs

med smickrande vänskap af Oehlenschläger och firades med
broderlig välvilja af flera bland Köpenhamns litteratörer. Denna
vistelse räknade han bland sina gladaste minnen.

Tredje delen af kalendern Freja för 1833, innehållande

novellen, De tre familjerna, lider af orimligheter, öfverdrift

och en ofta vårdslös stil; men innehåller derjemte några lyck-

liga skildringar. Så mycket förträffligare är novellen, Förlof-

ningen, i kalendern Aftonstjernan. Genom personernas karak-

terssanning, skildringens måtta och tukt och stilens omvårdnad
tör den vara Dahlgrens bästa.

Ar 1832 gifte sig Dahlgren med sin ännu lefvande maka,

Sofia Kristina Christiernson. Johan Olof Vallin lyckönskade

honom med dessa ord: »Tacka Gud, att du får eu maka, som
ej är en lärd i stubb eller femme auteur, utan helt simpelt

en god hustru, som vårdar ditt htis och dig sjelf, så att du
ostörd får vara hvad du föddes till. Hon är den bästa sång-

gudinnan.»

1834 års urtima riksdag sammanträdde. Dahlgren var åter

riksdagsfullmägtig. Han insattes af presterståndet i Allmänna
Besvärs- och Ekonomiutskottet och ansågs ega ganska stort in-

flytande bland sina ståndsbröder. Bland hans yttranden i stån-

det kunna nämnas: mot regeringens insläppande i styrelsen af

Hikets ständers bank; mot sjöförsvarets läggande under Krigs-

kollegium; för rättigheten att anlägga enskilda teatrar; för öfver-

lemuandet åt Kongl. Maj:t att ordna näringsfriheten. Han
valdes af presteståndet till fullmägtig i Riksgäldskontoret.

För tredje gången utsågs Dahlgren till riksdagsman. Det
var till riksdagen 1840. Till politisk verksamhet var Dahl-

gren föga egnad. Det är att vänta, att den, som utan särskild

begåfning för en sådan verksamhet eller utan politiska och

statsvetenskapliga studier införes deri, skall utöfva den samma
mer eller mindre >på känn.» Man går framåt eller står stilla

utan verkliga och objektiva skäl. Personliga intryck få afgöra
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det me^ta. lliksdageu var stormig. Förslaget om ett förändradt

representationssätt var den vigtigaste frågan. Dahlgren slöt

sig till dem, som gingo en medelväg mellan de två stora stri-

dande partierna. Han röstade for, att de fyra stånden skulle

bibehållas, hvartdera reducerad t till ett lika antal, hvartill skulle

läggas ett femte, hvilket i sig skulle innesluta de orepresen-

terade af ofrälse embetsraän och possessionater; vidare att all

personlig sjelfskrifvenhet till riksdagsmannakallet måtte upp-

höra, och att slutligen dessa representanter skulle å tvenne

kamrar fördelas. Han deltog denna gång mindre än förr i dis-

kussionen, var nedstämd och missnöjd öfver den stundligen

växande kraft, hvarmed fordringarna på förändringar i stats-

skicket framstäldes. Förnämsta orsaken till detta missnöje hafva

vi ofvanför sökt angifva. Han valdes å nyo till fullmägtig i

riksgäldskontoret 1840.

Dahlgren fortsatte sin författareverksamhet med oförmin-

skad Hit; men kraften var i sjunkande, så väl helsans, som
snillets. Hans alster blefvo allt mer ojemna, hans fordom out-

tömliga glädtighet och lefnadsglädje sinade af, han hördes klaga

öfver lifvets tyngd. Sa kunde derpå hans snille åter samla sig

till en ansträngning, värdig hans rikaste dagar, för att igen

sjunka. Hvar och en, som älskat och följt Dahlgrens författar-

skap och som med vänskap och kärlek varit fäst vid hans älsk-

värda personlighet, hade länge märkt detta sjunkande; men
ingen viste, att hans själsstyrka stundligen tagits och togs i

anspråk i den mångåriga, hopplösa och bittra kampen mot en

dödlig och sorgligt plågsam sjukdom. Det yppades först efter

hans död genom följande af Dahlgren sjelf skrifna dokument,
funnet bland hans efterlemnade papper.

-Förkiaring' öfver några mina senaste lefnads-

förhällanden.''

»Det har troligen icke undfallit någon, minst min familj,

att jag på de senare tiderna nära nog förlorat mitt forna glada

och friska lefnadsmod, ej sällan synts sluten, nedslagen och till-

bakadragande, samt allt mer aflägsnat mig från de forna muntra

samqvämen och umgängeskretsarne, liksom mitt hus sällan upp-

tagit några gäster till en glad fest eller till en förtrolig sam-

manvaro. Visst kunna åren bidraga härtill; men detta gör icke

allt. Orsaken har legat djupare och det är den, jag nu går att

förklara.»

y>Ett svart och hlngva7'igt fi/siskt lidande, och dertill med ohjelp-

Iigt, har varit den rätta anledningen till min nedslagenhet.-»
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»Eran födclscstuudeu har jag haft ett födelse- eller eld-

märke, litet ofvanför nafveln, stort som ett rundstycke, rödt

och på ytan något hårdt; från detta utgick, genom en körtel-

sträng, eller hur jag må benämna den samma, en liten växt,

hvilken, stor som en ärt, hängde lös och var utan något slags

egentlig känsel, efter hvad jag kan påminna mig. Ungefär

några år före 1830 kom jag att, jag minnes icke nu huru, bort-

taga denna utväxt, antingen genom afnypning med nagiarne

eller genom sax. Någon olägenhet försporde jag ej deraf. Lik-

väl började efter en tid födslomärket hårdna och vidga sig på
bredden, och, då jag vid den tiden begagnade ylle näst krop-

pen, så, antingen genom dess skafning eller dragning, uppkom
ett slags sårnad utan ömhet eller plåga, men som vätskade sig.

Jag företog mig då, för att hindra yllet att draga eller klibba

vid, att betäcka det onda med en plåsterlapp. Emedan jag an-

såg sårnaden såsom ett naturens försök att afsätta något ondt,

trodde jag det klokaste vara att låta den få vara i fred, i syn-

nerhet då ingen värk eller minsta men deraf förspordes. Mera
böjd att lefva i andens och fantasiens än verklighetens verld,

tänkte jag sällan eller aldrig på mitt onda. Emellertid förökade

sig hårdnaden så, att den år 1833 var som en sexstyfver till

storleken,
Y,^ tum djup, med skarpa kanter, utan känsel, och

gående, som jag tyckte, ända in mot inelfvorna. Någon smärta

medföljde ännu icke. Jag kunde utan möda gå, springa och
dansa, ja jemväl ha kläderne tätt spända om underlifvet. Nu
beslöt jag rådfråga en läkare. Han • förordnade klorkalk-smör

som frätmedel. Jag begagnade det en tid och var under allt

detta i vanlig rörlighet, så väl i embetsgöroraål som vid riks-

dagen. Men, då jag närmare kom att öfvertänka saken, fann
jag gagulösheten af denna föreskrift. Hårdheten hade nämli-

gen, efter hvad jag tyckte mig känna, gått så djupt, att för

dess borttagande fordrats en anfrätning ända till inelfvorna.

Jag tänkte då, att det var bättre, att naturen småningom gjorde

detta, än jag sjelf. I förra fallet hann jag långsammare till

det slutliga resultatet, döden, i senare hastigare. Aret derpä
blef jag hemfallen åt koleran, hvarifrån jag långsamt repade
mig, och hvartill nära ett år behöfdes. Jag yppade då för den
läkare, som mig vårdade, mitt fysiska onda ofvan nafveln. Huru
mycket han förstod deraf, lemnar jag derhän; men han började
med att föreskrifva cerat, hvilket naturligtvis tjente till intet.

Han föreslog då svältkuren. Jag var villig till allt och slet

med tålamod mina nio veckor, och tre dertill. De första 3 å

4 veckorna skötte jag min tjenst; men sedan blef jag allt mera
kraftlös, dock ej så, att jag ju icke höll mig uppe och var dag-
ligen ute. Kuren gjorde ingen förändring på det onda. År
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18ot) började jag ia men deraf. Trängre kläder kuudo jag ej

mera fördraga, stickningar och svåra ristningar infunno sig,

och såret vidgades mer och mer. Jag började nu förstå, att

saken ej stod att hjelpa. Man lät mig förraärka, att det var

Jcnifta^i. »Godt» tänkte jag, »här gäller nu mod, tålamod och

framför allt att spela rolen af en frisk.» Jag besvor läkaren

hålla mitt onda hemligt, emedan derpå berodde min familjs

soutien. Jag hade nemligeu inträdt i riksgälds-kontoret 1834,

och med tillbjelp af det arfvode, jag der egde, kunde jag under-

hålla nätt och jemt mitt hushåll; ty som komminister hade jag

knappt 2,000 K:dr rglds inkomst. Att söka pastorat var för

sent; att draga mig ur verlden gick ej an. Jag spelade alltså

ett maskeradt spel. Jag var med på kalaser, dryckesgängen,

skref vers. orerade, predikade och gick på i andans svett uti

min tjenst. När jag var i ensligheteu, kände jag först plå-

gorna och det i dubbelt mått. Ofta måste jag flera timmar

obemärkt kasta mig på min säng för att hvila ut den arma

lekamen och sedan inför menuiskor se tapper och modig ut.

Emellertid, som ingeu auade mitt stora elände, lyckades mig

vid iS40 blifva riksdagsman, hvarigeuora jag fick behålla qvar

mitt fullmägtigsskap och sålunda blifva tills vidare satt i för-

måga att kunna försörja de mina. Hvad jag slet under nämde
liksdag, i synnerhet i utskotten, förmår jag icke omtala. Mån-

gen gång, förnämligast då kyla råkade komma i det onda eller

jag blef kall om fötterna, var jag hälft förtviflad. Hela bröstet

tycktes härvid vara af ristningar och värk angripet. Yid väder-

skiften kände jag svåra smärtor. Xu började jag få svårt vid

att röra mig, Aka förmådde jag knappast. Det vackra Haga,

Stallmästargården, Solna skogen, m. m. voro nu evigt försvunna

för mig. Jag förmådde icke en så läng utvandring. Liksä

plågsamt blef det mig att skrifva, vare sig stående eller sit-

tande. — Nu, när jag skrifver detta, är såret ett qvarter på

längd och två tum bred t och väl en tum djupt och går allt

längre uppåt bröstet. Halfva dagarne måste jag ligga. Om
nätterna, oaktad t de mjuka sängkläderna, har jag svårt att hvila

på sidoi-na. På rygg har jag på trenne år icke kunnat ligga.

Det är obegripligt, att jag ännu kan lefva. Hvar gång jag pre-

dikat, känner jag en ömhet i bröstet flera dagar efteråt. Bäst

mår jag, då det om vintern är 3 å 4 grader blidt eller bra

kallt. Blåst är min pina; om jag äfven är inne, mår jag der-

under illa. Qvällarne äro mig svårast, i synnerhet vid väder-

skiften mot nederbörd. I half förtviflan måste jag då ut för att

glömma för en stund mitt qval och dölja det för min familj.

Sådan är min belägenhet, i sanning icke den afundsvärdaste. —
Huru jag sedan år 1835 sjelf skött mitt onda, vill jag slutli-
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gen för fullständighetens skull omtala. Jag har haft såret be-

lagdt med liiineskaf och ömsat dermed 3 gånger dagligen. Mor-

gon och afton tvättat det med en svamp med ljumt vatten.

Ofvanpå såret har jag begagnat större linnelappar samt en

mycket stor öfver allt samraans, försedd i kanterne med häft-

plåster. Hvad besvär och tidspillan denna ömsning och detta

plåstrande tagit med sig, må jag förtiga. Men jag har vant

mig vid tålamod. Se der min förklaring! Hade jag ej egt fa-

milj, hade jag långt för detta tagit tjenstledighet, försakat riks-

gäldskontoret och Hyttat åt landet för att dö i all stillhet. Nu
måste och skall jag för deras väl släpa, till dess jag stupar. Emel-

lertid torde hvad jag nu omförmält lemna en klav till min lit-

terära overksamhet på senare tider. Själen har för ögonblicket

brusat upp till sin forna verksamhet; men strax hafva smär-

torna kommit och nedstämt allt. Ofta på flere månader har

jag knappt kunnat räkna 4 a 5 dagar, då jag varit fullkomligt

fri från plågor. Gikt, reumatism och hemorroider hafva äfven

på senare tider tillstött. Det har sin mesta orsak i brist på
rörelse, och det är det värsta. — Se så, nu har jag efter sjukes

sed talat länge och mer än mycket om mitt elände. Gud för-

läne mig kraft och mod att gå den sista kampen till mötes,

som väl ej bör vara så långt aflägsen. Måtte den ske utan för

stort lidande. Dock ske icke min, utan Herrans vilje! Amen.»
»Stockholm den 16 Januari 1842.

CARL DAHLGREN'.

Striden varade ännu öfver två år. Hans enka har med-

delat, att han under sin sista tid uttalade en liflig önskan att

öfverlefva den 1 Maj, på det hans familj måtte åtnjuta inkom-

sterna af det ekklesiastika löneåret, som börjar med denna dag.

»Hans läkare trodde, att denna starka önskan, så att säga, för-

dröjde lifsgnistans slocknande. Hans bön blef hörd.» Dahlgren

dog natten mellan 1 och 2 Maj 1844.

Han ligger begrafven på Nya kyrkogården utanför Stockholm.

Dahlgren efterlemnade tTå barn, dottern Gabriella Ce-
cilia och sonen Emil Teodor, Kassaskrifvare vid Stockholms

stads auktionsverk.

(Källor: Eref till Dahlgren, 5 band 4:o, Aganippiska säll-

skapets samt Gröna Rutans handlingar, alla i Kougl. Bibliotekets

ego; Bellmans-sällskapets handlingar och diverse handskrifter af

Dahlgren, alla tillhörande sällskapet P. B:s. arkiv; Presteståndets

protokoller; Arvidssons lefnadsteckning öfver Dahlgren i Sam-
lade skrifter af Dahlgren; meddelanden af skaldens efterlemnade

familj, af Professor Anders Fryxell m. fl.; Matriklar).







r. F. Dahlgrens förut tryckta arbeten.

Strödda bidrag till Xorrköpings Tidningar 1809; rhosplioros

1811, 1813: Poetisk kalender 1813— 15, 17—19, 22; Tid-

skrift för Keligionens vänner 1817, 1819; Nya Extra Poeten

1819—21: Svensk Församlings-Tidning 1820: Stockholms

Kyrko-Tidning 1824, 1825; Lmköpings-Bladet 1823; Sven-

ska Minerva; Östgöta Correspondenten; Sista Aftonbladet

1837 m. fl. Namnteckning: — /— /?, D—n, D.

Aurora eller den norrska flickan. Svenskt original. Del. I. II.

Stockh. 1815. 8:o

Den nye Hercules. Skaldestycke, belönt af Kongl. Vet. och

Titt. Samhället i Göteborg 1818. — Tryckt med nägou

förändring i en öfversättning af Heliodor eller En yng-
lings läroår af Eriederich, Stockh. 1826. Denna öfver-

sättning är ej af Dahlgren.

Mollbergs Epistlar. Del. I. 42 sidd. Stockh. 1819. Del. II. 88

sidd. 1820. 8:o.

Markalls sömnlösa nätter. Andra natten. XII 4- 210 sidd.

Stockh 1821. 8:o.

Opoetisk kalender för poetiskt folk. 1822. Vinterhäftet. Med
3 musikbilagor. 184 sidd. Stockh. 1821. Sommarhäftet

280 sidd. s. å. 12:o.

Eldsvådan på Blasiebolmen. Poem. Säljes till förmån för de

brandskadade i Norrköping. 11 sidd. Stockh. 1822. 8:o.

Vårsång på Valborgsmässoafton. 4 sidd. Stockh. 1822. 8:o.

Theses, quas ad tenorem constitutionis regice, pro examine pasto-

rali obtinendo publiro? ventilation! modeste ofl^ert Carol.
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Fredr. Dahlgren. In Auditor. Keg. Gymnasii Lincop. Majori.

Die VII Maji MDCCCXXIII. Lincopiac. 4 sidd. 4:o.

Babels torn. En rymdskrift norrut. 76 sidd. Stockh. 1824.

— Andra uppl. öfversedd och nödtorfteligen förbättrad.

Stockh. 1825. 8:o.

Babels torn. Söder ut. 46 sidd. Stockh. 1825. 8:o.

Argus i Olympen. Komedie med stort spectakel och full or-

chester; af författaren till Babels torn Norrut. 98 sidor

och en musikbilaga. Stockh. 1825. 8:o.

Kometen [tidning]. 1825 X. 1—27 (1 October— 31 Decem-
ber); 1826 N. 1— 104 (4 Januari— 30 December); 1827

X. 1-104 (3 Januari—24 December). 4:o.

Julklappar åt Argus. Första klappen. Stockh. 1825. 8:o.

Sång, afsjungen på fartyget Gefion den 28 Maj 1826. Säljes

till Grekernes förmån. Stockh. 1826.

Vid Nils Henrik Hjortoffs graf. 4 sidd. Stockh. 1827. 8:o.

Vid Kongi. Bibliothekarien Lorenzo Hammarskölds begrafning i

Johannis kyrka, d. 21 October 1827. 4 sidd. Stockh.

1827. 8:o.

Samlade Ungdoms-skrifter af C. F. Dahlgren. I, II, 188 och

182 sidd. Stockh. 1828. 8:o.

Odalgumman. Icke en pendant till Odalmannen. Ett poetiskt

Quodlibet för 1830. Af författaren till Babels torn norr

ut. 120 sidd. Stockh. 1829. 8:o.

Vid underrättelsen om Herr Cansli-Rådet P. A. Vallmarcks

utnämnande till Riddare af Kongl. Maj:ts Nordstjerne-orden.

4 sidd. [1830]. 4:o.

Freja. Poetisk kalender för 1832. Af C. Dahlgren. 48 -f 155
sidd. Stockh. 1830. — Freja. Poetisk kalender för 1832.

II. 235 sidd. Stockh. 1831. — Freja. Poetisk kalender

för 1833. III. 179 sidd. Stockh. 1831. 12:o.

Toilett-kalender för 1833. Med titelvignett. VI sidd. + 17

blad 4- 132 sidd. Stockh. 1832. 16:o.
o

Ammnelse-ord öfver En af rikets herrar, Biksmarskalkeu, Pre-

sidenten i Kongl. Kammarrätten, f. d. Statsrådet, En af de

Aderton i Svenska Akademien m. m. Högvälborne herr

Grefve Clses Fleming, hållne i Frimurarelogen S:t Eric den
22 Januari 1822 af Carl Dahlgren; L. T. 21 sidd. Stockh.

1832. 8:o.
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Aftoiistjernau. Poetisk kalender för 18;i;5. Af C. Dalilij^reii.

152 sidd. Stockh. 1S:V2. 12:o.

Morgonstjeruan. Poetisk kalender för 1834. Af C. Dahlgren.

Grossörskau Yierdumpels resa till kanalfesten 1832. lie-

man i tolf slussar. 376 sidd. Stockb. 1833. 12:o.

Samlade skrifter af C. F. Dahlgren. Första delen. 252 sidd.

Stockh. 1834. 8:o.

Poetisk sångkalender för 1837 med musik-bilagor; af C. ¥.

Dahlgren. XII + 82 sidd. Stockh. 1836. 12:o.

Tal i P. B. på Barbara-dagen år 1835, jemte dryckesbalk, för-

fattade af Sällskapets Ordens-skald. 15 sidd. Stockholm

1836. 8:o.

Ångbåts-sånger af C. Dahlgren. 32 sidd. Stockh. 1837. 8:o.

Resan till Solen eller Sång för Ångfartyget Xorrland [Aftryck

ur föreg.] 6 sidd. Stockh. 1837. 8:o.

Djurkretsen för 1838. [Med 12 gravyrer; sammanhäftad med
en almanack]. Stockh. 1837. 32:o.

Tal i P. B. på Barbara-dagen år 1837 af Sällskapets Ordens-

skald. 16 sidd. Stockh. 183 7. 8:o.

Jungfrun i det gröna. Poetisk kalender för år 1839 af C. F.

Dahlgren. 264 sidd. Stockh. 1838. 12:o.

Till Brödren B—n den 'l Dec. 1838 kl. ^
., 1 f. m. 1 blad.

Stockh. 1838. 8:o.

Verser vid skalden Karl A. Xicanders jordfästning den 14 Febr.

1839 af C. F. Dahlgren. Inkomsten tillfaller hans i torf-

tigaomständigheter stadda moder. 8 sidd. Stockh. 1839 8:o.

Erke-biskopen m. m. Johan Olof Vallins afskedshelsniug till

S:t Xicolai Församlins från sin graf den 19 Juli 1839
samt församlingens återsvar. Poem af C. F. Dahlgren. 30
sidd. Stockh. 1839. 8:o.

Syifiden. Poetisk kalender för 1840 af Euphrosyne och Dahl-

gren jemte fyra sångstycken: ord och musik af Emilie

Holmberg. 241 sidd. jemte 4 musikbilagor. Stockholm
1839. 12:o.

o

Åminnelsetal öfver Konungens högst betrodde man, General-

Majoren, Chefen för Ingeniör-corpsen, m. m. Välborne herr

Henric G. af Melin, hållet i Frimurare S:t Johannislogen

S:t Eric d. 19 Februari 1840 af Carl Dahlgren, Logens
Taleman. 23 sidd. Stockh. 1840. 8:o.
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Kiksdags-Almanach lör skott-året 1840. 32 sidd. Stockh.

1840. 16:o.

Vid Riksdags-fullmugtigen för Strengnäs stift, Prosten och Kyr-

koherden i Edsbergs och Hackvads församlingar, Leda-

moten af Kongl. Nordstjerne-orden m. m. Herr Magister

Nils Åstrands graf d. 16 December 1840. 8 sidd. Stockh.

1840. 4:o.

Tumme-liten. Poetisk riksdagskalender för år 1841 af C. F.

Dahlgren. XI + 92 sidd. Stockh. 1840. 12:o.

Djurkretsen. X. 1. Ett blad att läsa vid cigarren. Stockh.

1841. 8:o.

Chiromantien hos de Gamle eller konsten att spå efter handens

lineamenter. Öfversatt från ett gammalt manuskript af år

1553. Med 26 lithografierade teckningar, Stockh. 1841. 12:o.

Barbara-Afton blad. 1841. 4 sidd. Stockh. 1841. Folio.

Primureriet, med tillämpning på Sverige. 184 sidd. Stockh.

1842. 8:o.

Talltrasten. Poetisk kalender för 1843. Af Carl Dahlgren.

175 sidd. Stockh. 1842. 12:o.

Efter författarens död utkomna:

Samlade Arbeten af Carl Predrik Dahlgren. Del. 1—V. TJt-ö'

gifna af A. I. Arvidsson. Stockholm 1847— 52. 8:o.

Samlade arbeten. Del. I, II. 2:a uppl. 419 sidd. Stockh. 1853.

4:o. I Skillingsbibliothek af Svenska klassikerna.

I Läsning för husliga härden af J. G. Carlén 1860, 61 äro ett

par dittills otryckta stycken af Dahlgren intagna.



STÖRRE STYCKEN.





ROSENFESTEN.

ETT FANTASI-SPEL

TKE AKTKK.





Rosenfester^.

Uvertyr.

Xiatsch, kratsch.

Bulleri, bulleribat:.

Ratsch, kratsch,

Bulleri. bulleribas

;

Tululi. tululi. tululili!

Nu öppnas

De leende,

Tjusande.

Skimrande

Kärlekens engder igen.

Kupido och Venus

Med alfer. trollpackor.

Bereda en högtid sä stor

Bland källor och löfvicra skoojar

De bädda en brudsäng, så grann.

Af Flora de låna

Brudlakan,

Af natten ett täcke,

Med perlor beströdt.

Musik och trakterincr

Då lära ej fela,

Och skämt och spektakel

Till samtliges gamman oeli fröjd.



Frälst ur bojuu, älskurinnan hvihn-

Säll invid sin trogne älsklings bröst.

Näktergalen, mellan gröna pilar,

Helsar dem med klangen af sin röst.

Klippans källa brusar, natten kastar

Månens klot pä himlen opp,

Medan midnattsvinden rastar

Uti aspens gröna topp.

Hvem ränner der?

Hollah! hollah!

Hvem ränner der?

Hollah! hollah!

Peruken den fladdrar och pudret ur håren

Det dammar, och framför och efter i spåren

En hund och en varg och en brummande björn

;

De lura i hvart och ett hörn.

Brum, brum, brum, brum

!

U, u, u, u!

VofF, voff, voff, voff!

Se, mannen han ilar,

Han kilar,

Han hoppar, han far öfver stock, öfver sten.

Och byxen är spräckt uti gren.

Ja! Ordföranden det är i Rosenfesten,

Som så gräsligt skalar öfver mark och skog.

Rocken uppfläkt är, och halfva vesten

Nyss en taggig törnebuske med sig tog.

Efter honom ses en flock af qvinnor skala,

Rätt fatala,

Jagade som han kring alla håll

Utaf bistra troll.

Men hvem kommer der så makligt på borickan?

Under hexors skrål hon tågar af.



»](), don (hunen hon iir Rosonfiickan,

Som i da<^ mun hederskransen gal'.

Hon, som uti oskidd och i ädla dygder

Var så känd och dyrkad uti våra bygder,

1 triumftåg rider nu på åsnans rygg,

Hundt omsvärmad utaf skogens mygg.

La, la, la!

Bravo, bravo, bravo I

La, la, la!

Bravo, bravo, bravo !

God tur, god tur, /

Bravo, bravissimo.

Moll, dur, moll, dur.

Piano, pianissimo.

Höre man nun weiter von der phantastischen Rosenfeste

Und die romantische Liebe daneben

!

Pottswetter, schnapps, welches Leben,

AVeben,

Streben,

Kratsch,

Ratsch,

Tillilililli,

Abend,

Labend,

Vippen,

Lippen,

Wasen,

Näsen,

Schwätzereien,

Papageien

;

Winken,

Trinken,

Leben aus;

Blumenstrauss.
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TiUililiUi,

Gnideri,

Wird man mm anfangen —
Poltergeist ! LoUah

!

Tst!

Solo!

Såg du stjernan någonsin försvinna,

Fast af dunkla moln hon höljs?

Såg du solens gudaglans förrinna,

Fast i hafvcts djup hon döljs?

Så ock Amors milda, varma lågor

Trotsa tidens storm och ödets vågor.

'Trädens blad och rosens granna kransar

Plockas bort af höstens hand.

Ingen mö i Floras park då dansar,

Prydd med friska blomsterband.

Men snart kärleken och glada våren

Äter skimra i de mörka spåren.'

Så för en stund

Kärleken tar

Ofta en blund; —
Men i sin lund

Hurtig och snar

Vaknar han åter,

Ler som en vår.

Mild mot dig går,

Ser i ditt öga, som sorgefullt gråter;

Klappar din kind,

Hviskar i örat, så len som en vind:

Se, jag är här,

Sörj icke mer

!

Se hvad jag ger,

Hvad jag dig bär!



Derpu ur korgen, han Cor iij)j);i ann.

Tager han liljorna snia.

Oi-h ur sin (lottande, eldiga l)arin

(llöm-mig-ej bla.

(Jladt ditt sorgsna öga lei-,

lnf»"cn oro mer I

Anior i sin pipa hvisslar da;

Framför dig du ser din idskling sta.

lian ikring dig slår sin trogna ann.

Amor flyr sin kos

;

Men till hugkomst du uti din harm

Här hans skänk, en fajjfer minnesros.

FÖKSTA AKTEN.

Första scenen.

(Natten med sin betjemvff nppträder.j

Natten.

Slån hop mitt tält, 1 vänner sma ;

Tv dagen nalkas, allaren

Han står deroppe uppä ta

I sina hvita strumpors sken.

Kör kärran fram och lä<ja' nu l)a

Min nattkommod, min kanapé.

Mitt pick och pack, min el)(.'nstol,

Florshufvan och srardinerne.

Glöm ej min mops, min kamlottskjol.

Släck ljuset ut, som brinner der,

Lägg in min krona i mitt skrin,

Tag denna spira, som jag bär,

Den i fotsacken lägges in.

Sank hvita lodet, månen^ ner

I hafvets mörka perlegrund.



llc'n solen nalkas. Tag på stund

Min sjal och denna svarta pcll.

Se så! Nu resa vi. Sitt opp!

Låt spännet gå uti galopp.

Adjö, herr Uf! VillGud, i «iväll

Vi träffas åter här på fjäll.

Andra scenen.

(Eyi trakt af Lojon. Dagbrächiing. Venus, Kupido och Alfer J

Venus.

Fritt mån I leka

fjustigt omkring,

Kyssa och smeka

Rosornas ring;

Men hören på,

Alfer små,

Hvad er drottning er befalla \w<\.

När elfvornas klocka,

Den Bingbing vi kalhi.

I natt höres ringa

^led klingande ljud,

Och tonerna locka

De nattfjärlar alla

Utur sina tjäll.

Och skuggorna svalla

Om natten på fjäll.

De daggperlor bringa

På blommornas skrud.

Då samlen er alla i morgon från dal och från mark

Hit neder tillbaka till denna min park.

I veten, att den natt, som nästa morgon stundar,

.Midsommarnatten är.



Da hvarje liten alf i skog, i dal ocli lunHai.

Och hvarje gräsligt troll, som fiiillet l»:ir.

Sin högtid lira plär.

I vcten ock, hur, för att Icsten höja,

Jag plär iurena nägot älskadt par;

Ett slikt jag spanat opp i dessa dar,

Och deras lycka skall (\j länge dröja.

Med skämt och lek

Och kyss och smek,

Pa deras bröllopsfest I ock mån er förnöja.

Dess likes, vackra barn, sä far jag säga er.

I fall här skulle bli krakel på natten.

Lat ej förskrämma er, jag ber,

Och tag ej öfver hufvud vatten.

Jag tänkt på litet spass att ge som efterspel,

Min son har lofvat mig att detta ombesörja,

Och det blir han, som detta fyr skall börja;

Xi snart utaf min plan skall undfå mera del.

Men östern randas

Af solens här.

Och dagen andas

På blommans tår

;

Re'n foglar sjunga

I dagens sken,

Och börja gunga

På hvarje gren.

Fort, allesamman,

Fort, skynden er

Från lek och gamman
I jorden ner.

(Alferna försvinna.)

Vekus till KUPIDO.

Min son I Den gifna plan du re'n utaf mig hört.

Xär solen på sin väg sitt spann ät vestern kört,

Lat se, du är till hands. Der borta bakom dalen

I inorgon träffas vi till glada midnattsbalen.



Dit sainle du cii mängd al" alla nattens troll

Från söder, öster, norr, från alla verldcn.s håll.

Tryggt litar jag på dig. Det öfriga du kiinnor.

KuPIDO.

Jag lyfter vingen re'n och gvlne hågen .<piinner.

Och lyder strax din vink. —

Venus.

Ej än, uiin kiire son

!

fTag fordrar af din pil, den sårande, ett lån.

När stjernorna i qvälFn till dans sig börja laga,

Då först det blifver tid din pil ur kogret taga.

KuPIDO.

Godt, det skall ske, min mor! Till Kasan jag nu far,

Att på ett kärleksbref emotta nådigt svar.

Det är ifrån en knes, som bor uti Odessa,

Och som förälskat sig uti en skön prinsessa.

Farväl, min mor! Jag far.

\ ENUS.

Glöm ej din pil att hvässa.

KuPIDO.

Jag mot små flickors bröst den hvässar alla dar.

Se derför, mamma! se, hur blank han är och klar.

Med vackra ögons eld jag pilens udd förgyller;

Den bryter som en blixt igenom stål och kyller.

Tredje scenen.

/Stockholm, Jakobs torg. ISagra hrandvahter. Don Juan. Lucrece.)

Första brandvakten. Tyst, hvad slog klockan nu ?

Andra brandvakten. Qvarten öfver tu.
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Första bkandvaktex. Hiktigt I (^)varton var det. <K'h pa

(parton ötVcr tu visar siijarn i »lakol).

Tredje brandvakten. Ska vi ropa än, kamrater?
o

Andra brandvakten. Ali, inte sä brådtoni I I.at oss

sätta oss här pä trappan en stund.

Första brandvakten. \'et ni, hveni som bor tior i huset ?

Andra brandvakten. Nej.

Första brandvaktpjn. Hvad ni ä' ena dumma kreatur!

Der bor ju Don Juan; det vet ju hela Stockholm.

Tredje brandvakten. Hvem är Don »fuan?

Första brandvakten. En karl, som vi.

Andra brandvakten. Nå, var det aUtihop ?

Första brandvakten. Ja, det var det. Men kan ni

nu säga mig, hvem Don Juan är?

Tredje brandvakten. Nej.

Första brandvakten. Åsnor! Han var ju en karl, sad jag.
o

Tredje brandvakten. Ah, du sladdrar sä i vädret.

Hvem A'isste icke det?

Första brandvakten. Ja, efteråt, det tror jag. Jag skall

vtterlio-are säga er hvem han är. Det är en karl; men en

lustio' karl. en srlad karl. Han dricker vin och tvcker om
vackra flickor. Han är just en brandvakt. När alla andra

sofva, så brukar han vaka. Han sjunger om brand liksom vi.

Der är hans fönster, just det der, som jag pekar uppå.

Andra brandvakten. Se på, se på ! Jag tror, det öpp-

nas. Hvad vill det betyda? Skall han ropa hvad klockan är?

Första brandvakten. Var tyst, din toker

!

(En repstege 7iedhissas. Don Juan och Luerece, i fönstret., den senare

klädd smn karl.) •

Don Juan. Skall du nu lemna micr, sköna Lucréce? Bida

än en timme. Det är ju knappt dager, klockan är blott tu.

LucRECE. Jag måste, jag måste, bästa du! ^Man kan

sakna mig hemma, och då är jag olycklig.

Don Juan. Ah ! din lilla fjolla! Det är väl icke så

förskräckligt heller. ]\Ien säg mig, när träffas vi? I morgon

afton ?
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LucRKCK. Nej, ty värr! Du vet ju, att Kosenlcsten skall

t)li (hi, och inin (ar har sagt, att jag skall upp med pä börsen.

Don Juan. livad! för att krönas? (omfamnar henne).

Ack, du iidla oskuld!

Första brandvakten. Jo jo, en förbannadt vacker oskuld !

Hör pa, gubbar i bergs-koUegio ! Den der damen ska vi knipa.

Låt oss gömma oss bakom knuten, tills hon nedkommit. Då

rusa vi tram. Här torde bli något att förtjena. Se så, skynda,

skynda ! (Be (jömma mj. Klockan siar).

JjUCréce. Min Gud ! klockan slog half 3. Jag måste

skynda hem, portnyckeln har jag i ridikylen. (Hon tittar ut

getton fönstret). Allt är tyst. Ingen fot rör sig. Ack ! om
jag vore väl nere!

Don Juan. ^litt vackra barn, det är inte första gången

lieller, som du gör denna promenad, du min lilla icke romer-

ska, men romaneska Lucréce. Se så! tag mig i hand och

var icke förskräckt. En afskedskyss! Vi råkas på börsen i

morgon middag, och få då spraka ytterligare om våra affärer.

Stig på nu! — Det går ju bra! Håll dig fast i stegen; den

här stegen bruka vi på stora teatern vid Intrigen i fön-

stret.

Lucréce. Se så, nu är jag nöre. Adjö, Don Juan

!

Don Juan. Adjö, lilla förförerska

!

(Han upydrager repstec/en och slår igen fönstret. Hon skyndar bort.

I det samma framrusa hrandvakterne och sätta saxen om halsen

pä henne

)

Lucréce. Aj, hjelp mig, jag är olycklig, hjelp ! hjelp!

Första brandvakten. Ah, skrik för fan i våld! Sådana

vägar, som du går, söker ingen ärlig menniska. At kurran

skall du utan barmhertighet.

Lucréce. För Guds skull släpp mig! För allt i verlden

släpp mig

!

Andra brandvakten. Hvad tusan ! Jag tror det är en flicka.

Don Juan (öppnande fönstret). Hvad är det för sakra-

menska larm på gatan? Lucréce, hvad hin är det du?

Lucréce. Hjelp, hjelp!

Don Jt^an. Kamrater och brandvakter, låt flickan gå;
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lion iTÖr inti* oväsen af sIl^ fKastar ner in xedelj. Se «lcr.

lat henne gii hem i fred. annars skall fan ta er.

Första brandvakten, (nid bevare oss for honom! fSer

på sedshj. Jag tackar ödmjukast och ber tusenfuldifrt om
förlåtelse. Vi ville blott göra vår skyldighet.

Don Juan. Se så, packa er nu bort och tig med hvad

ni sett. fKastar en sedel till åt dem). Detta kan vara oss emellan.

Andra brandvakten. Som herrn befaller. — Tackar

ödmjukeligen.

fDe slappa henne lös. Hon nkyndar hort.j

Fjerde scenen.

fLofön. En trakt nära sjön. Karin. Jerker. Bondffos><ar. Xnfjra

/fickor, f<07n plocka hlomrnor. En la)iKrnan j

Karin och flickorna fsjnnffaj.

Solens cruld och bölians tflitter.

Ängens gröna sommarprakt.

Rosens doft och foglens (jvitter.

Svalkans ro i skogens trakt.

Källans språng, som eko gläder

]\Ied sitt silfverklara brus.

Och det ljumma vestanväder

^led sin fläot, sitt lena sus.

Fjärilns o-lada älskoofslära.

Floras blomsterhölj da fjät.

AUtinof tvder sommarns ära.

A ordande dess majestät.

Göken.

Ku. ku ! ku. ku I

IvAEiN och flickorna (•'junffaj

.

Minsta blomma sig" utbreder

För den milda solens orlans.
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l\isen tbglar svinga ncrlor

Ofver soinmarns rosenkrans,

Molnet duggar sina droppar

Ofver dal och fält och äng,

Medan lärkan, der hon hopjjur.

Bäddar upp sin bröllopssäng.

Natten pryder sig med dagens

Purpurröda sammetsrock,

Dagen vandrar med behagens

Rosenklädda ungdomsflock.

Göken.

Ivu. ku ! ku ku !

Jerkek (kommer dansande pä ängen

med nägra hondgossarj

.

Och hopp sa'n och hej sa'n,

Och låt oss lustiga vara

!

Ty snart, vill Gud,

Så får jag brud

;

Och hon blir en af de rara.

Och hopp sa'n och hej sa'n !

Och låt oss lustiga vara I
'

Det Karin är.

Som jag har kär,

Och hon är en af de rara.

Och alla vackra flickor här uti vår by.

Och alla vackra stjernor der högt upp i sky,

Och alla rosor på grönan mark,

Och alla foglar i lund och park.

De skola sjunga,

De skola dansa;

Och säga hopp sa'n och säga hej sa n.

De rosor blå.

De stjernor små,

De flickor alla.

Hej falleralla!



15

Och loglar uiinfa.

De skola sjunga,

De skola dansa.

Och säga liop]) san och saga hej san.

Ty nästa (|vä]l

Uti vårt tjäll

En högtid står,

Vårt hröllop går.

Och derför' hopp sa'n och derföi" licj san

Ty snart, vill Gnd,

Så får jag brud

;

Och Karin är

Den jag har kär,

Min sockerstrut.

Och derför' hopp sa'n och derför' hej sa'nl

Xu är det slut.

Kabin (tiU Jerkerj.

I skogen, der växa så många slags bär.

Men säg, hvilket bär jag skall välja?

Och uppå de grönskande ängar här är.

Ho kan alla blomster väl tälja?

Ett bär jag dock vet, som jag hafver så kär

En ros. som jag framför de andra begär.

Ej den för allt godt jag vill sälja.

Och alla rosor här i o;rönan mark.

Och alla vackra bär i skog och park.

Och alla stjernor uppå himmelen

Jag byter ej emot den vän,

Som jag har kär:

Det Jerker är.

All skogens bär.

De rosor här.

Jag byter ej,

Nä-hej, nä-hej 1

Mot honom ut,
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Min hjcrtans kär,

Mitt smultronbär,

Min ros, så skär

!

Nu iir flet slut.

fjERKER (svingar hatten ooh ropar till hondffossarvcj. Gossar,

kom med! Nu ska vi gå åt skogen och leta oss ut en dugtig

midsommarsstång och kånka hem den. Snabba er nu, flickor,

och plocka bra med rosor och lilkonvaljeblan. — Kom nu!

(I)e gä.J

Karin. Ja, vasserra! hvad vi ska vara snälla.

En gosse fi det han gar).

Lilla Marjo, söta du,

Här emellan björk och lind

Låt mig vackert kyssa nu~

Kyssa liten fager kind.

Rodna icke, lilla vän

!

Foglar kyssas der på gren.

Bravo ! Du och jag allén,

Låt oss kyssas om igen.

(Han går.)

Flickorna (plocka blomster och sjunga).

Vackra rosor ska vi plocka, du och jag, fall, lall !
—

Vackra rosor utaf tusen rara slag : fall lall 1

Lilkonvaljer sköna

I det friska gröna

Ska' vi plocka både natt och dag, fall, lall!

Tyck ej illa vara, lilla sparf i topp, fall, lall,

Att vi ta från dig så mången rosenknopp, fall, lall I

Snart på blomstersängen.

Snart på gröna ängen

Skola många nya åter växa opp, fall, lall I

En länsman (uppträder).

O barbari, o blygd, att ängen så förstöra.

Att all dess must och merg i syndig flärd förgöra

'



HoUahl godt lolk, hvad lui. hvad tager man sig för?

Ar det på slikan sätt man lagen ger geluu?

Här nederbrvtes löf, här tranijias äng (X-li tuiVa,

Här i sin kläckningstid bortjagas hvarje dutVa.

Dock icke nog härmed; er ädh», dyra ihig

Bortspilles uti fiärd och fiättja aUan slag.

Har man väl maken sett pä sådan djcrf olydnad,

Förstöra trädens löf och ängens blomsterprydnad I

Här stygglig okyskhet begås ju uppenbart:

elag af en slängkyss nyss ju hörde ljudet klart.

Gån hvar och en till sitt att ädla pligter öfva,

Ej någon en minut får mer på ängen ströfva,

Fort hän med er till bys. I slynor och baofaore,

Ni annars snart mio; ser i grymmaste furacre.

f^De springa undan.)

I verlden hyad har man ej många besvär I

De tvncjsta af alla en länsman dock bär.

Sin öfverhets öga han är och dess hand,

Jemt måste han vaka för rike och land.

Hur o-ino-e väl här med den f^rönskande skoe,

Om länsmannen sutte beständis^t på krosj?

När andra få sofva, så måste han ut.

Som oftast förutan båd" sko och syrtut.

När bonden i orräset sin middao- beredt.

Sin frukost har länsmannen ännu ej sett

;

När andra fa dansa så fria som mygg.

En länsman får flänga på skinkmärrens rygg-

(Tager upp en flaska ur fickan.)

Aber hier ist mein Tröst, sa' dalkarin.

/"Super.J

Ungarne pipa i stubbar och snår —
Hurra, gutår!

Törstiga de, såsom iao- och som tier.

Önska sior mer.

C. F. Dahlgren, Skrifter. I. 2
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Klunka, min strupe, och njut denna saft,

Der skall du finna mot törsten en kraft.

Aber hier ist mcin Tröst, sa' smålänningen. — Eller

hur? — A''^ar det icke så?

(Han super ut resten^ faller omkull och somnar. Emellertid fram-

komma åter flicJcorna ocJt plocka blomster.

J

Femte scenen.

fSamma trakt. Tvänne polishetjenter. Tvanne fjerdimjsmän. Be förra.)

Första polisbetjenten. Det är en rätt tokrolig tillställ-

ning med den der Rosenfesten — bara för att skaffa oss

arma djeflar nytt besvär.

Andra polisbetjenten. Och ingenting för omaket. Vet

du hvad ? Rättnu är kyskheten likså rar, som svenska silfver-

riksdalrarne.

Första polisbetjenten. Ja, deri har du mer än rätt!

Men säg mig du, som har studerat, hvad vill det säga : att

fira Rosenfesten ?

Andra polisbetjenten. Jo, ser- du, ordet kommer af

rosor — förstår du? Blommor? Du liar väl sett sådana?

Första polisbetjenten. Ja, och trampar till och med

på dem nu.

Andra polisbetjenten. Nå, till saken då. Ser du, festen

kallas för Rosenfesten derföre, att en flicka bekrönes med en

blomsterkrans.

Första polisbetjenten. Men kan inte det ske utan så

mycket bråk och trakasseri ? Jag har ju i dag lupit som en

narr kring alla gator och gränder, för att kalla ihop stadens

barnmorskor genom biljetter. — Så'na satans upptåg!

Andra polisbetjenten. Du begriper ej finessen i saken.

Ser du, högtidligheten tillgår på det sätt, att den bästa af

alla flickor, den dygdigaste och ädlaste, bekrönes i och för

denna sin dygd med en krans, som hon sedan i alla sällskap

och på alla gator får biira.
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1'\">KM'A F.iERDiNGSMANNEN. HoH filr väl til den i grafvcn

med sig också?

Andra polisi^f/imkntkn. Förstas, förstås; och när hon

står upp igen på domedagen, så bär hon den på sig till ett

vittne af sin dygd.

Första polisbktjp:ntkn. Men hur skull man få fast på
sådana spinnhusporträtt? Det der är dock bra tokroligt.

()m det vore frågan om pengar och hemgift för en fattig

flicka — — -- men en sådan der lappriskrans, som man
kan plocka på hvar äng — det är ju bra besatt I

Andra polisbetjexten. Du är ej upplyst, min vän.

Det är hela saken. Kan du fransyska?

Första polisbetjexten. Nej.

Andra polisbetjexten. Hur vill du då resonera i sådana

ämnen ?
o

Första polisbetjexten. Ah, ja så, det visste jag inte.

yien jag säger ännu en gång, hvar skall man få sådana

oskuldar? Och de, som äro det verkligen, lära ej vilja undergå

ett så narraktigt upptåg, som det att låta sätta en krans på

sig, för att sedan utbasuneras för dygdemönster i alla gränder

och gathörn. Kanske det blir sådana, som det brandvakten

knep i morse.

De öFRiGE. Hur värdet? Den historien känner jag inte.

Första polisbetjenten. Jo, sjelfva ordförandens dotter

i Rosenfesten höll på att föras i kurran. Hon hade råkat

att gå litet galet om natten — hon tog litet miste om porten

och fann det ej förr än om morgon, då hon på en repstege

måste gå ned för att ej väcka husfolket. Det var bara ett

misstag.

AxDRA POLISBETJENTEN. För tusan ! Det var ett besatt

misstag det. Men det är lätt gjordt så der i mörkret. Hur

gick det se'n?

Första polisbetjenten. Ah, saken ble. nermutad och

brandvakterne tiga ^om muren, och jag äfveidedes.

Första fjerdingsmaxtsex. Men vi glömma vårt ärende.

Vi skulle leta rätt på länsman'n; man sade oss, att han nyss

gått åt ängen. — Hvar hin kan han vara?
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AxjmA FjERDiNGSMANNEN. Hvad ixv clct för ett odjur, som

ligger der i gräset?

Andra polisbetjenten. En utblåst länsman ligger der.

Titta åt. Jo, der ha vi honom!

BÅDA POLisBETjENTBRNA. Hollah, herr länsman, stig upp.

Andra polisbetjenten. Herr länsman, stig upp, ni kan

bli ormbiten, om ni ligger här längre.

Länsmannen. Näsvisa flickor, låt bli mig, säger jag!

Har jag ej förbjudit eder att plocka baggepungar och hvad

det heter allt!

Första fjerdingsmannen. Var beskedlig och stig upp,

herr kronofogde.

Länsmannen. Låt bli mig, säger jag. Kronfogda er hit

och kronfogda er dit. Hvad nu? Hvad har ni med min

hatt att göra?

Andra polisbetjenten. Här äro order ifrån vederbörande

landshöfdingeembete till herr länsman.

Länsmannen. Från landshöfdingeembetet ? Jag ber tusen

gånger om förlåtelse. Jag har legat här och vaktat herr

landshöfdingens ängar; sett, till min fröjd, huru dufvorna

kläckt sina ägg. Allra ödmjukaste tjenare, herr landshöfding

!

(Reser sig; men faller omhuU.J Här är något halkigt, jag ber

underdånigst om förlåtelse.

Första polisbetjenten. Vi äro inga landshöfdingar, blott

polisbetjenter.

Länsmannen. Jag ber ödmjukast. Lika vördsammast —
hvad är herrarnes åstundan? — Ar det frågan om tjufvar?

Var god och hjelp mig upp. Mina ben hafva blifvit något

svaga på ålderdomen.

fHan up2)reses.J

Andra polisbetjenten. Här äro order, som genast skola

expedieras.

Länsmannen. Får man se dem. — (Läser.) Det skymlar

för ögonen. Solen måtte ha gått i moln. Kanske jag får

be herrarne läsa dem. (Räcker i^afperet åt den e7ia'poU8hetjenten.)

Andra polisbetjenten. (Läser.) »Som, oaktadt lands-

höfdingeembetets skrifvelse j?.f den 10^ sistlidne, att senast
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till <l(Mi 22' i (lennu maniul lata från landet Infora några

anständioa och snvirilt klädda bondflickor, hvilka komma att

täfla i den så kallade Rosenfesten, länsman Plångsten slikt

uraktlåtit; så anmanas han härmedelst, att ofördröjligen och

senast i dag med dem inkomma, så kärt honom är, att ej

från sin tjenstebefattning skild varda. Stockholm å Lands-

Kansliet den 23" Juni 188^.»

Länsmannen. Det var fan I sa' Filén. — Hvar skall man
få tag på så'na jäntor nu i hast, och så dags på da'n ?

(Tittar sifj omhring.) Se der ha vi ju en liel skock, der borta;

ta fast dem, ta fast dem I

fKarin och några andra Jlickor hlifva af poUshetjeningen och fjerdings-

railnnen fasttagna, förda tiU stranden och satta i en håt.J

IjÄnsmanxex (hommer efterhmhandes.J Nu är saken expe-

dierad. Hur är det, ungar, ni är väl intet trasiga heller? —
Får jag se. fTar en i armen.) Du har rifvit sönder kjoln, du

får ej följa med. — Marsch !

Karin. Ack I min Gud, hvart ska det här bära af?

Länsmannen. Tig och håll truten på dig! Se så, sätt

från land nu

!

Sjette scenen.

(En londstuga på Lofön. Peter och hans hustru. Jerker. FUcIcor

och hondgossar.J

Hustrun. Här, far lille, ska du få känna på buskan;

jag tror båd' pastorn och hela brudfrämma't ska säga, det

var en regal buska.

Peter (synahar.J Joho, det var rart, lecka. Här ska du

få se en karnobel till gädda. Jag knep henne just i viken

vid den stora sten, der herrgålspigorna klappa kläderna. Här

har jag ock en aborre, som är katiger nog.

Hustrun. Jetta dö, det var en stor baddare det I Du
har varit rätt snäll, far lille, och jag har gått här och stökat

med Karin.
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Peter. Men hvur iir flickungen nu?

Hustrun. Hon gick med de andra flickorna titt plocka

rosor.

Petj:r. Nå, hur blir det med midsommarstången da ?

Hustrun. Äh, tror du Jerker skulle glömma det ! Han
gick med alla pojkarne till skogen. Men har du sagt till

grannas Sven och mor i Lillgårn?

Peter. Ja, vasserra

!

Hustrun. An Storgåls Haka med sina jänter?

Peter. Ah ja, längese'n; och spelman'n har skickat till

sta'n efter nya, romaneska strängar.

(En hop flickor mrusa.J

En flicka. Morfar, för Guds skull hjelp oss

!

Peter. Hvad ur det nu å färde ? Ha pojkarne varit

elaka ?

En annan. Ah, jag tror jag går åt! Kors, hvad jag

sprang! Hjertat sitter alldeles opp i halsgropen.

Peter. Nå, hvad är det nu för dumheter igen?

Alla. Länsman'n har tagit alla flickorna och Karin med.

Hustrun. Kan ni då intet tala förståndigt? Hur är det

med Karin?

En flicka. Moster kan tänka, bäst vi var i backen, så

kom den fulla länsman'n och körde bort oss; så damp han

öfver ända, men rätt som vi kommo tillbakars, så reste han

på sig och hade fyra långa karlar med sig och de kommo
efter oss — och så tog: han Karin och alla de andra. —

-

Ack, Gud late honom intet komma hit!

Jerker fmhommer.J Nu ä' vi här med midsommarsstången
;

men hvar ä' flickorna?

En flicka. Dem tog länsmanen.

Jerker. Ah, hvad är det för prat?

Peter. Jag vet ej hvad jag skall tro; låt oss gå ut och

se efter dem.

En flicka (kommer inspringande.J Nu ska ni se, det står

väl till. Gud nåde oss arma flickor! Ni kan tänka, flickor,

det blir extra-ting i morgon om alla flickor i Stockholm och

här i socknen; och alla flickor ska föras till stan, och lands-
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höldingen sjeH" skall lialla tinget och alla höga herrar, och

sA ska hvar och en bekänna, om hon haft några fästmän, och

alla, som ha hall naara, ska' sla^jtas och skickas till hundturken.

Alla. Hur vet du det?

Flickan. Jo, lor det har en herre sagt, som fader

Jöns uti Becksta skjutsat, och nu har liinsman'n nyss varit

borta pä Lillängen och tagit fem flickor, och i morgon kom-

mer han igen och tar alla de andra.

flEEKKR. De ska' väl hin eller, och ta bort våra flickor!

— Karin ska jag ta igen och det innan morgon qväll. (Han

(tprwner nt. Peter sJn/ndar efter.

j

ANDEA AKTEN.

Första scenen.

{Börssal6)1. Stor iirocession. I, Stadens polis, tvä och två. 2. Ord-

föranden med lijertprofvaren i hand. 'i. Kommittén fÖr Rosen

festen. 4. Stadens harnmorshor, tvä och tvä. ö. Stormästaren

i Innocence-orden, härande rosenkransen pä ett blått hyendc.

(). De öfrige denna ordens ledamöter, tvä och tvä. 7. Vissa

deputerade frän det adeliga jungfrustiftet i Vadstena. 8. Säll-

skapet Idka dygden, direkte efterskickadt ifrän Gefle. /V. De

harmhertiga systrarna. 10. De täflande frän Stockholm. Slut-

ligen länsmamien med hondflickorna .
— Längst hört i salen ser

man en mängd äskädare församlade. Dygden har intagit sin

plats pä en med galler försedd läktare. Orkestern, anförd af

Don Juan, börjar :J

SÅNG.

V ackra kön,

Som vi alla hylla,

Eder lön

Mödorna förgylla.

Denna daaen
o

At behagen

Af er dvgd skall ge sin glans,

I en faster rosenkrans.
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Lastens viin

Ingen krans må hoppas:

Endast den,

Som i dygder knoppas,

Som i seder

Visar heder.

Och i fiit sin bana går,

Segerlotten blygsamt får.

Häckla lin,

Spinna, sy och märka,

Brännevin

Filterera, stärka.

Stoppa, byka,

Koka, stryka.

Laka sill och, lika vis.

Hacka kål och sticka o-ns.o

Fjeila mört,

Diska, trä' i solfven,

Brygga vört.

Baka, skura golfven.

Dränka kattor,

Väfva mattor.

Röka skinkor, mälta malt,

Dämpa soteld, göra palt.

Se deri

Edra pligters lära.

Den skall bli

Eder fröjd och ära,

Ge er friden

Här i tiden

Och i eder sensta höst

Skänka hjertat lugn och tröst.

fAUa sätta sig.)
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( )ki)F(»kani)KN (n}t}t8ti(ft'i\ hockar sig <>ih

tahr.J

1 döttrar i vär nord! Don d^igen redan strålar,

Som i sitt klara sken skall stiilla Iram er <lygd,

Till ära för er sjell' oeh eder fosterbygd.

Jag ser, liur purpurns brand de täcka kinder mälar

Med blygsamhetens färg: vid tanken häruppä,

Jag ser ju oskulden der borta stå pä ta,

Vid äsyn af den lön, som tinningen skall sira

Och i en blomsterkrans kring pannans har sig vira.

Vi vänlis^t hälsa er, I dvo-dens ädla vänner,

I nordens täcka mörl O, fatten kraft och mod!

Er blygsamhet är skön, det syns. af kindens blod.

Dock må ej fruktans färg, som endast lasten känner,

Förblekna eder hy — här ingen fara är.

Se, Dygden skyddande på läktarn är oss när,

Och denna vår polis i mildhet ju framträder;

Hon endast vill ert väl, som vi och edra fäder.

Men du, o fräcka bröst, der blott beirären svalla.

Ett rof för lasterna, vik fjärran ifrån oss!

Din nakenhet skall ses vid dessa vaxljus-bloss,

Och dyojdens lånta dräfi^t från dina skuldror falla.

Fly fjärran härifrån, begråt ditt djupa fall

Och sätt en bom af stål för bröstets höjda svall.

Begråt din villas stig, förbättrad vänd tillbaka,

Och lär, att den har allt, som vet att allt försaka

Och du, vaktmästare, som dörren skall bevaka.

Släpp ingen mera in i detta helga rum,

För de nyfiknas rop, som jag, du vare stum

!

Ditt bröst af hård demant — — håll smädelse tillbaka.

För denna kommitté, o! seo-ra eller fall:

Det är din pligt, din dygd, din ära och ditt kall.
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Om pligten sjelf är skön i lyckan soin i nöden,

Så vet, lion skönast blir vid griften ocli 1 döden.

fVaktmästaren hochar nig. En djup rörelse förmärJces bland aslca-

darne. Dygden upptager en Iwit näsduk och torkar sina ögon.

Allmänt tjut. På ordförandens vink framträda de täflande, en

i sä7ider, fÖr att profvas).

Okdfueanden.

Hvad heter hon, min vän, som främst i denna Hock

Sitt hufvud sänker ner så blygsamt?

Hon.

Eva Block.

Ordföranden.

Hvad öfvar hon för dygd, som värdig är att prisas?

Hon.

Det skall af denna lapp helt tydligen bevisas.

()edf()kani)EN (läser).

»Att Eva Block icke varit synlig på spektaklet sedan

Den hafvande och förföljda oskulden första gången

der spelades, attesteras på begäran.» Don Juan. (Läser vidare.

»Att Eva Block icke kan dansa, har undertecknad i dag vid

anstäldt prof utrönt, försäkras. Jergen Puckel, konstituerad

dansmästare vid balletten.»

En af de kommitterade. Hon ser rätt anständisr ut.n
En annan. Hon är rätt hvg-o-lio-.

En tredje. Och betygen tyckas utvisa, att hon ej är

ibland de der flygtiga.

Ordföranden.

Min vän ! Det fröjdar oss att edra dygder finna.

Vet, intet skönare kan prvda nordens qvinna,

An denna hjertats drift, som blott sitt syfte har

I rena seders helgd. — Men säg, hvem var er far?
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Hon.

Htin Mir pa (Jroiui Lund en krögare sa kry.

1Nx\0('KX( K-OKDKN.

Fy!

KOKUS.

Fy, IV, ly:

( )k1)FÖKAM>EN.

Du har \ld disken stått, vik fjärran härifrån —
J)u kan ej lönen nå — f/tan räcker henne papperen).

tag åter detta hin.

fPolisen forer Jienne undan. En annan framträderj

.

( )rdförandkn.

Min vän, hvad heter hon '

Hox.

Beata OUonfeldt

!

fHon Jrarnrächer en märMid-.j

De adeliga jungfrurna från Aadstena fhetraJcta den

och sögaj.

Min liUa, söta vän, det här är riktigt snällt.

Ordföranden.

Hvad var er far. min vän?

Hon.

Afskedad kapiten

I sista finska krig han miste sina ben.

Sällskapet Idka Dygden.

Ack, hö o-s t bekla«^ansvärdt

!

Ordföranden.

Han då pension väl har?

Hon.

Till min uppfostran han den samma hopaspar.
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Innooenck-stormästaren.

O! hvilkcn ädel far! — Poh !
—

Ordförandex.

Hvad kan ni mer för godt?

IION.

Ack! endast litet smått.

(Hon upptager en stickstrimipa; men i det samma faller en biljett ur

ridihjlcn. En af de kommitterade upptager den och ögnar derpä).

En kom.aiitterad.

Hvad är det, som jag ser?

Idka Dygden.

Läs mer, läs mer!

En kommitterad (läser):

»Bästa mamsell ! Jag ger fan i att längre föda er dotter

för de lumpna styfrarne jag får från barnhuset; nu får ni

sjelf taga henne i nästa vecka. I annat fall kastar jag ungen

ut på gatan.»

Ordföranden.

O gräslighet! Hvad är detta?

En barnmorska.

Får jag berätta?

Ordföranden.

Välan! Berätta!

Barnjiorskan.

Hon har råkat litet galet och fått en dotter; men det har

skett caché och efter min tanke bör saken anses såsom caché

och sålunda på intet sätt såsom någon kränkning af dygden.

Innocence-orden.

Oui, oui.
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Kn af 1)K KCtMMlTTEKADE.

Men förlat, <j:enoni detta l>rei* är hemliglicten upptäckt

och saken kan ej mer hällas eaehé. Den är ouvert.

Ordföranden.

Ganska sannt. ^lin ^än, ni kan, t>' Aärr ! ej nu mera

här vänta näfjon helöninfj. Jao- heklaaar ert öde ; men sä-

som prof af värt medlidande mottag genom de Barmhertiga

Systrarna 32 skillingar banko, fllon niger och horigär. En

annan framtrudcr)

.

Ordföranden.

Hör på, min lilla vän, den kjorteln som hon bär,

Säg, hvilken har den sytt, tv den rätt Aacker är.

Hon.

Jag sjelf med blygsamhet har dessa rosor sytt;

I oskuld och i söm ha mina dagar flytt.

Ordföranden.

Y)q\ låter vackert det; men säg: den granna tröjan

Hvar har ni handlat den?

Hon.

Jag fått den af min mor, derjemte denna slöjan

Och denna klädnins^en.

Ordföranden.

Hör på, men säg mig ett, ni har väl grytor sett,

Och pannor äfvenleds, stekvändare och spett . .

.

Hvar nyttjas sådant väl?

Hon.

Det nyttjas uti köia?n.

Ordföranden.

Nå! säg mig än en sak, hur brukas spanska löken?

Hon.

1 soppor, om man vili, och äfver uti sås.
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( )rdförandp:n.

Nu säg, uppå en gås

Hvad duger?

Hon.

Allt.

Hur sluger!

])e ADELIGA JUNGFRURNA.

Ordföranden.

Malt,

Hvar växer det, min vän, på marken eller taken?

Hon.

På marken har det väl sin första fostring fått,

Förr'n det till malthus gått.

Sällskapet Idka Dygden.

Nå har man hört på maken!

En af de kommitterade.

Hvem har åt er väl gjort de vackra bockskinns-pjexor

Hon.

Jag sjelf, min vackra fru, har dessa pjexor gjort.

Barnmorskorna.

Tänk. (let var stort

!

Sällskapet Idka Dygden.

O, hviika vackra lexor

!

Ordföranden.

Säo- nu, hur måno-a slao- af korkskrufvar det fins?

Hon.

Blott ett jag mins.

Alla.

Bravo

!
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Ordfurandkn.

Träd nu till bordet fram, att iifVen vi må pröiVa,

Om ni i gcrning ock plär dygdens regler öfva.

Tag detta glas i hand, och det skall yppa sig,

Om ni med dygdens Ijät har gått på lifVets stig.

Den spiritiip, ni ser i glaset röd och varm,

Den yppar allt, som lins i eder tysta barm,

Om kyskhet i er bor.

(Han räcker henne hjertprojvarenj

.

Ack, min mor I

Hvad nu?

Min sorg är stor

Hvad nu ?

Nå I skynda er.

Hon.

Ordföranden.

Hon.

Alla.

(Ordföranden frächer hemie ånyo hjeit-

profvarenj

.

Hon,

Ack I Får jag slippa den, jag underdånigst ber.

Ordföranden.

Gå, lilla vän, er väg, kom åter nästa år;

Yi hoppas alla då, att ni väl bättre mår.

fHon ledsagas af hammorskortia ut ur salen).

Ordföranden.

Se'n, stadens ädla kön ! vi pröfvat eder dygd.

Så träd också hit fram, du landets fria bygd,

Som vallar hem till bys de ollongödda klöfven

Och plundrar tufvans skatt och stryker mjölonlöfven,
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Som räknar storinar blott i dina tegurs skörd

Ocli i don resta våhn din lyckas nederbörd

!

Träd med rättvisan fram, med länsman vid din sida,

Att hign vår granskningsblick och våra domar bida.

(Pumgsten framträder med hondfiiohornaj.

Länsmannen.

Högborne herr baron, I vackra fruar här,

Förlåt, jag vågar nii att göra er besvär!

Fem flickor från min trakt till täfiing jag framleder

Snyggt klädda, som jag tror, och utaf vackra seder.

På underdånig vink jag samlat så'na hop,

Som i vår ringa bygd mest voro uti rop.

OrdföPvAnden (nichar åt länsmannen. —
2tU Karin).

Stig fram, min lilla vän, förutan allsköns fruktan

;

Ej dygden bäfva bör, blott lasten, för vår tuktan.

Hvad öfvar hon för dygd? Med öppenhet gif svar.

Karin.

Jag ingen har.

Ordföranden.

Hon inga dygder har; det låter högst bedröfligt.

Hvad är då på er bygd för godt och ädelt öfligt ?

Alla flickorna.

Nådig herr landshöfding, vi ha intet ondt gjort; vi

plockade bara rosor.

Ordföranden.

På rosor ej vår väg igenom lifvet leder,

Likt tornet nöjets ros vårt hjerta qval bereder.

En af ledamöterna i rosenfestens kommitté (till Karin

)

Hör på, min vän, kan hon brodera?

Karin.

Det vet jag intet hvad det är.



33

Sällskapet Idka l)v(ij)KN.

Kan hon baka då?

fAlla ffickorua hörjn pii/sa J

•
• LÄNSiMANNEN.

Nå, svara da, det djeiVulen måtto er anfäkta !

Kakin.

Baka — det måtte väl alla flickor kunna !

Ordföranden.

Säg, lins då ingen dygd, som eder ålder kröner

Med blomman af den krans, som hjertats oskuld röner?

(FUcliorna tiga.)

Länsmannen.

Nå, svara då I Hörde ni intet, herr landshöfdingen frå-

gade er om blommorna?

Karin.

Nådig herr landshöfding, \\ hade blott några blommor,

och dem ha vi alla gifvit åt flerker och de andra gossarna.

Ordföranden.

Du stilla ensamhet, du landets sälla bygd,

Så saknar äfven du det goda hjertats dygd I . . .

De rena seders helgd, hvarom Horatius qväder,

Re'n sjunkit i sin graf med våra döda fäder.

(Man hör huUningar på dörren, slutligen uppsparkas den och Jerker

med en hop bonddrängar inrusar. Ett ordentligt slagsmål upp-

står mellan dem och polisen. Idka Dygden dånar. Barn-

morskorna framrusa for att klösa bonddrängarne i an><igtet.

Innocence-Orden drager sig in i ett kabinett. Ordföranden,

mister peruken. De Barmhertiga Sg-drarna klifva ut genom

fönstret).

Dygden (nedkommer ifrån läktarn och

ropar)

:

Förblindade verld !

Hvart rasar din Härd?

C. F, Dahhp-eu. Skrifter. I. :;
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livad söker din yra?

O I lär dig att styra

Ditt vilda begär.

Se, dygden är häi".

Förstockade "hop !

Hvad är det för rop

Af uppror ocli fasa,

Som här börjar rasa?

Förskräcks för ditt mod

;

Det dränkes i blod.

Hvad är det jag hör?

Hvem är det, som stör

Det fredliga tempel

Med onda exempel.

Och bullrar bland oss

Så hiskligt och slåss ?

Lägg vapnena ned.

Förskingra ditt led.

Upproriska yra.

Låt dygden dig styra.

Polis ! gör din pligt,

Ty det är af vigt.

(Till några ständdralanter, nom sta valet vid dörrenj.

Du skyddande vakt.

Nu visa din makt!

Tag fast dessa bofvar.

Som slå sina lofvar

Kring dygdernas hus.

Tag fast dem burdus.

Men du, som med kraft,

Med påkar och skaft

Försvarar vår ära.

Dig vill jag beskära,
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Vår aktninfr och tro

Och sällhet ocli ro.

I tryck skall ditt namn

Förkunnas, i (anm

Af Post och floiirnaler,

Och tvänne gratialer

Bli lön för det blod,

Du våii-at med mod.

Ordföranden fpasättande sig peruken

)

Se der den djerfva last, som inga tyglar har;

Polis, dig bjuder jag dem alla arrestera.

Som uppror här begått; dem sätta i förvar,

Aln de dock lära ma en gång vår dygd värdera.

Slå efter dem med hast ocli ingen möda spar.

(Be gäj.

'Vand till kommittén.

j

I fiere limmar re'n vi pröfvat månget hjerta; —
Men ack ! till könets blygd och till vår egen smärta

Ej någon värdig fanns, att denna kransen få.

Dock, om här någon är, som än kan återstå

Och önskar med sin dygd att priset kunna nä.

Hon eger giltig rätt att hit fram till oss gå.

(Allmän ti/stnad.J

Så var vår möda då helt fåfäno- uti daof

!

KOMÄUTTÉN.

Det var ett bittert slag!

Dygden (till ordföranden).

An eder dotter då?

Ordföranden.

Hå!

Stig fram, Lucréce, och säg, om du vill priset vinna.

LUCRECE.

Ack! tystnad är mitt svar; det höfves ju en qvinna.
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Alla.

Ijucréce, stig fram, stig fram.

Ordföranden.

Stig fram, madame

!

(Hon framstiger.j

(Vänd till Dygden).

Hvad Dygden bjuder mig, jag genast efterföljer.

Jag jäfvig är och mig i detta rum fördöljer.

(Till sin dotter).

Och du, min dotter, du, som jag har fostrat opp,

Besvik ej nu din dygd och detta hjertas hopp.

Var vis och lugn och sann, och vet det rätta välja,

Ej för allt jordiskt godt man hjertats dygd bör sälja.

(Han ajlägsnar sig. Dygden intager ordförandens säte).

Dygden.

Min dotter, träd då fram till detta runda bord.

Att lyssna till min röst och höra mina ord.

LuCRECE.

Min mor, min ömma mor, låt mig ^f er få lära

Den vishet och den dygd, som gör en verklig ära.

Dygden.

Det skall du lära få, om, ej af lasten skymd,

Din själ är fri och ren, som himlahvalfvets rymd.

Du söker liksom allt ett sällhetsmål att finna;

Hur skall du trygg och lugn dess syfte ädlast vinna ?

LUCRÉCE.

Ett bröst, som ungdomen med sitt behag har prydt,

Det handlar alltid bäst, då det har dygden lydt.

Likt blomman i sin vår, hvars knopp skall frukter bära.

Det tidigt pryder sig med vett och dygd och ära.

Barnmorskorna

Charmant, ah, charmant!
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Dygden.

Min (lotter! du liur ratt, blott dygd och endast dygd

Kan ge din ungdom värd, din ålderdom ett skygd.

P^RÖKNARNA VID DKT ADELIGA JUNGFRUSTIFTET.

Det luir blir riktigt uppbyggligt.

Dygden.

Chaste Lucréce! parlez-vous bien la langue fran^aise?

LUCRÉCE.

Oui madanie, oui, et cela tout a mon aise

;

Car, pendant quatre ans ma bonne dans une pension

M'apprit avec soin le orout et le bon ton.

Dygden.

Que faut-il, mon enfant, dans une pension apprendre?

Lucréce.

Madame, de vous aimer, une mignonne douce et tendre,

En fran^ais babiller, et coudre et enfin

Sur une morale commode fonder tout son destin

;

Un peu de catechisme, tres peu de Thistoire,

Cest pour les pensionnaires la terme de la gloire

;

Et de la broderie petit échantillon

Fait croire a nos niamans, que tout est assez bon.

Dygden.

Ah, fort bien, ma chérel —

En AF ÅskÅdarne.

Tänk, jag tror, jag blir dygdig med, det här är riktigt

hjertgripande. Hörde du, med hvad charme Dygden talade

fransyska.
o

En ANNAN. Ah, hon talar, som hon vore en infödd

fransyska.

NÅGRA Åskådare fhögtj. Låt oss höra litet mer på sven-

ska; det var som en predikan, det vi för en stund sedan

fingo höra. På svenska mer, mer ! Vi förstå ej fransyska.
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DvGDKN fnickande hifailj.

Hvad är, som utaf allt mest dyrt och flygtigt lins,

Som lär, att nöjets ro af mödans pligter vins ?

TjUCRE(jk fpekar pa ett vdggurj.

Du märker urets gång: hvar knäpp det höra låter

Ar en försvunnen tid, som aldrio^ kommer åter.
' CD

Sa lär dig nyttja rätt den tid, dig himlen ger,

Att af det frö, du sår, du en gång skörden ser.

Barnmorskorna.

Charmant! åh charmant! hon har redan förtjent kransen.

Dygden.

Hvad är väl äran, säg?

LUCRECE.

En bubbla grann, men skör,

Som i den höjd, hon går, försvinner snart och dör.

Åskådare.

Bravo! bravo! charmant! charmantissimo! charmant!

Dygden.

Om villan af en flärd, som ej sinsällhct vet,

I nöjet sänker sig med ökad brottslighet;

Hvad lärdom bör du ge den fallne i sin yra ?

LuCRECE.

Han ångra bör sitt fel och lära viljan styra,

Och söka dygdens mål med ädel blygsamhet.

Så i den skönsta park en giftig orm kan vara;

I sjelfva nöjets famn man oftast löper fara.

Byt icke blommans doft mot qvalet af en tår.

Hon lätt kan såra dig; förbjuden frukt ej smaka;

Begagna rätt din dag, ty lifvet snart förgår.

Är en gkng Hyktad hän din blomstrings sälla vår.

Med all din bön och gråt den kallas ej tillbaka.

fAllmän handhJappnmg och stampningar i golfvetj.

Bravo! bravo! hurra! hurra!



;iy

Dygdkx fupjMiger jich omfamnar Lii-

erhej.'

Mitt barn, mitt ijfoda barn, lef liin^e siilla dar,

Till ära för ditt kön, till glädje for din far!

(Fadren hilcommcrj.

Se. här er dotter tag, lion priset ^ärdig var.

fAllmänt hurraj.

Fadrkn.

Ack! oskattbara fröjd, mitt lijerta står i brand.

(Till L'ncrecej.

Min dotter, ga nu fram. att kyssa Dvgdens hand.

Andra scenen.

(En grön plan. Karin och några houdflichor binda löf kring en

midsommarstängJ

.

Första buxdflickan. Nå, säor oss nu. hur det (]fick till.
o

' c o
Kakin. Ah. ni kan aldrig begripa't. Det var så mycket

folk, så fasligt, och ett långt, långt rum, ja, två gånger så

stort som vår kyrka, och der satt folk upp i taket och

spelte, och så var det så mycket grefvinnor och så var det

en tjock herre, som satt på en stol af guld och hade hatten

på sig.

Andba bondflickan. Det var väl landshöfdingen sjelf, det ?

Kaeix. De kalla'n för baron, och så kan ni tänka, jag

såg en herre, som hade en nvckel. som hängde i knappen

bakpå ryggen.

Tredje bondflickan. Var det kronfogden i sta"n, det 'i

Karin. Prata! Inte fins det nåorra kronfoo:dar i sta'n

!

Första bondflickan. Nå. än se'n då? Berätta oss mer.

Hvad sa' han åt dis:?

Karin. Jo, först hade de fram en hop andra flick:or

och höll ting öfver dem, och jag stod så rädd, för, ni kan

tänka, man skulle gå ända fram till landshöfdingen. och han

fråo-te dem om så mycket, så att iair inte mins det. om
gäss och malt och om spansk lök.
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Andha bondflickan. livad hade de gjort f()r illa, då?

Karin. Det kimde jag inte ta reda på.

Tredje bondflickan. Hvad sa' han åt dej, då?

Karin. Ah, han frågte mej först, om jag hade några

dygder — och så var der en tjock grefVinna, en stor ma-

dusa, som frågade mig om jag kunde baka.

Andra bondflickan. Men hur kom ni derifrån?
o

Karin. Ah. det gick bra! Gossarne togo oss med sig,

men då kom uppsyningen efter oss; men folket på gatan

försvarade oss och så skyndade vi vår väg. Och nu ha

Jerker och alla gossarne sagt, och far med, att det är inte

värdt de nosa hit, och Sven i Stenmyra, som varit kusk hos

baron på slottet, har sagt, att han i morgon ska gå till

kungen och klaga å länsman. Det ska han få för omaket.

En hop bondflickor komma. Här ha ni lilkonvaljeblan

och här är löf och här är en hel binge med rosor. Vet ni

hvar länsman är ?

Alla de öfriga. Nej, han är väl inte här, heller?

En flicka. Han ligger alldeles plakat på Hessingen.

Han har hållit på att stupa i sjön. Det berättade mjölk-

flickan, som varit i sta'n. Och han hade ett stort hål i

hufvudet som en sexstyfvers slant, och låg på en bänk

och sof.

Alla. Ha, hal det var bra.

Karin. Låt oss ta i ring och dansa i glädjen.

(De dansa hring planen. Efter hand komma äfven Jerker och and/ra

bondpojkar och deltaga i dansen).

Tredje scenen.

(Matsal. Ordföranden i Rosenfesten^ Dygden., kommittén för Rosen-

festen., stadens barnmorskor, Sällskapet Idka Dygden, Lucrece

och informatorn i huset sitta till bords och spisa.J

Ordföranden (med gaffeln i en dufvaj. Den här tror jag

hin håle har ridit, hon vill ej ge med sig! — Kammartjenare,

hit med en annan knif!
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Informatorn. Hon iir lik den <l('r bondflickan, som i

dap: skulle tilila om ])risot.

OrdförAiNden. da, inte lan*it i(V;in.

En af i)k KOMMiTTERADK. Dct Ju' skada. att dot ej lins

något accessit i Rosenlcsten, så kunde man ha det nöjet, att

uppmuntra de mindre dygderna.

Ordföranden. Mycket rätt, som en u])pmaning till god

kontinuation på dygdens väg.

Dygden. Vi skola tänka på det till nästa år.

fPunschhälar framfiättasj .

Dygden. Må det tillåtas mig att proponera en skål.

Lucréce har i dag för sina mödor skördat belöningens offer,

hennes blygsamhet skall i afton mottaga kransen af foster-

landets gärd och medborgares aktning. ]\Ied hjertats och

vänskapens varma deltagande, dricka vi fröken Lucreces skål.

Alla. Fröken Lucreces skål!

En barnmorska. Om det är mig tillåtet, att vid denna

skål förena en liten sång, så vill jag försöka

Bland alla land på denna jord,

Det bästa är norden, vår svenska nord,

Så rik på himlens håfvor.

Der lins ej söderns öfverllöd,

Men jern och karlar, malt och bröd,

Och flickor se'n, Guds gåfvor.

Bland alla flickor på vår jord,

Den bästa är flickan i Sveriges nord,

En nattviol i lunden

;

Den doftar skönt, men lagom blott,

Har ej som rosen törnen fått,

Och blommar midnattsstunden.

LucRECE ftill informatorn). Herr magistern dricker ej ur

sitt glas.

Informatorn. Jag satt och tänkte på saxiska arméen.

JjUCRece. Hvad menar ni dermed ?
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Informatorn. Ah, jag menar bara den der arméen med
saxarne — brandvakten.

Ori)föranj)en. Vi ha ännu en dyrbarare skål att tömma —
fru grefvinnans skål, jag hoppas alla tömma den i bottnen.

Naturen har väl förnekat mig röst; men jag vill doek försöka.

fSjungerJ

:

Det fanns ett folk af gammal dygd,

Ett folk i kalla norden.

Som älskade sin fosterbygd.

Mer än i blotta orden —
Som, fostradt i en skogig mark,

Dock egde ingen engelsk park
;

Men känslan lågande och stark

Och hög som sjelfva fjällen.

Det folket måttligt var och godt.

Det lärt naturen följa.

Dess dryck var bruna mjödet blott

Och källans friska bölja.

Ikring dess bord, uti dess hus

Brann ej kristallers klara ljus;

Men alla sågo sina kriis

Och kände sina rätter.

Nu dessa seder vexlat om
Kring dalarne och bergen.

En veklig vind från södern kom,

Som trängt till sjelfva mergen.

Men I, som lyckans skatter fått,

O, öppnen icke edra slott

För öfverllöd och nöjen blott;

Men ock för nordens dygder.

Alla. Dygdens skål I

Idka Dygden. Det var en charmant visa.

Dygden. Ännu en skål hafva vi odrucken — herr ord-

förandens — och med den förenar jag en sång:
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Säg mig den biiyta kunskapsgron; —
Ar (lot oj studium al' pokalen?

Fysikeu står pA svaga ben

Och opp och ucdviiiul stai- moralen.

Matesen \ rider skallen om
Ocli politiken honom knäcker;

Men ibrskningen till \ln ocli rom

Man strafFlös och l)el()nad striicker.

KoKlS

Ha, ha, hal Hvad det var qvickt I

Infokmatorn. Skada, att ingen moral ianns deri att

suga uppa. Förmodligen k(^mmcr pisksmällen i nästa vers.

l)YGnEN.

Bland hundrade fabrikers mängd

Månn' brygden ej är den förnämsta?

All klädesrörelse iir stängd

Och versfabriken är den sämsta.

Då nordan hviner kall och skarp,

Den fina tvlln ej båtar mycket,

Champagne till inslag, Rhenskt till varp,

Se, det kan bära sig i stycket.

Ij)KA Dygden. Åh, det är oändligen (jvickt och char-

mant tillika I

En barn.mokska. Och begripligt sedan.

En annan. En så i^ippbygglig middagsmåltid har jag

aldrig öfvervarit. Man går riktigt förbättrad härifrån. Man
blir så känslofull och öm.

Kommittén för Rosenfesten. Ja, och upprymd i hjertat.

På sådant sätt kan man snart hoppas dygdens återställande

i vårt land. Vi arbeta också derpå i vår mån.

En baenmorska. Och vi äfven.

Idka Dygden. Också vår diktan och traktan är att utså

dygdernas frön.

En annan, som ocksÅ idkar dy(;j)En. O, hvilka ädla

bemödanden

!
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I^jN tkkd.jk. Måtte de sk()r(hi en rilttvis belöning!

Vjn barnmorska. Den hui- Rosenfesten kominer väl i

Stockholms-Posten också?

Informatorn. F()rståsl och pii predikstolarne.

Barnmorskan. Ack, hvad vår tid dock är upplyst! Rätt-

nu blir det liksä ^-odt pris på dygd, som på potatisen i år.

Informatorn. Ah, mycket bättre pris.

()RDFÖRANi)EN. Mitt hcrrskup, jag får vördsammast tacka

på min och min dotters vägnar för den stora heder oss

blifvit bevisad, och tillika tillkännagifva, att ångfartyget nu

är klart för att öfverföra oss till Drottningholm, der min

dotters kröning skall i afton gå för sig. fAHa uppdiga).

TREDJE AKTEN.

Första scenen.

(LofÖn. Skogstrakt. Venus. Elfdrottningen. Binghing. SiJfverskir.

Blomsterdoft. Nyckelpiga. Skogsfrun)

.

Venus. •

Soln är nedergången

Och i hafvet fången,

Der med sina pilar

Ilon till morgon h vilar.

Opp, alla andar.

Andar i skog.

Andar i berg,

Andar i dal,

xAndar i Hoder och bäckar!

Dagens öga blundar.

Eder högtid stundar,

Edra muntra löjen,

Edra midnattsnöjen.

Opp, opp,
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Katten a kor,

Kärran bullrar.

Opp, o])p.

Nu hon kommer.

Opp. opp,

UfVen ropar

l\ u;

Opp, opp.

Hanen slumrar,

liädcrlappen

Kedan flaxar.

Opp, opp,

Andar i sko<jr.

Andar i berg.

Andar i dal,

Andar i floder oeli bäekarl

Elfdrottnixgen (ähande i ett oUonskal och

dragen af tordyjiar^ rin-

ger i en stor hlafclockaj

.

Ringering,

Pinglipingl

Elfvor små I

Skynden på,

Kommen hit,

Röd oeh hvit.

Gul oeh blå,

Alf i skog.

Nu är det nosf I —
flh kornmaj.

fRinger återj.

Nvckelpiga, hvar är hon ?

(Nyckelpigan framkommerj

.

Flink och snäll

Nu i qvä 11

Hon skall passa opp

Alfers tropp. —
Silfverskir

!
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SlI.FVEKSKlH.

Hohu!

ELPDROTTNIN(iEN

.

Lilla, kom,

Tag min klädning fram.

Gör den ren från dam. —

-

Bingbing

!

BiNGBlNG.

Hohu !

Elpdrottningen.

Gäck och plocka mig

Uppå rosenstig

Några perlor små.

Skynda, låt det gå. —
Blomsterdoft!

Blomsterdoft.

Hohu!

Elfdrottningicn.

Mitt hår nu ombesörj,

Med blomsterdoft det smörj.

Kamma det nätt.

Skynda, var lätt.

Elfvor små.

Röd och blå.

Gul och hvit,

Skynden på,

Spegeln hit

!

(De frambära ett hlomhlad, kvarpä daggen blänker. — Ur en förbi-

flytande häck uppstiger Necken och spelar på sin harpa).

Necken.

Kling, kling

!

Dag lång,



Kort natt;

Dag tar lätt

Natt i spnhiir.

Klintr, klin<r!

Drill, .Irill!

Vind, spring,

Alf i rino-

Dansa vill.

Klintr. klinor

!

Tass, tass

Hörs det o-å;

A attnets rå

Sttlr i vass.

Klino-, klino:

!

Knick, knack

!

Liten dverg

Slår i bero-

Med sin klack.

Kling, kling!

Uti mark

Prassel hörs,

Löfvet rörs

Uti park.

Klinor. klinorl

Skogens fru

Ar oss när.

Hon ju der

Synes nu.

Klinor, klinor
C7 O

t

Skogsfrux fnalhas).

Tjenarinna, alfer små.

Som här cjå.
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livad står på ?

Hvad för grannt lagas till?

Neckens drill

Hörde jag

Och hans harposlag.

Ifrån skog

Hit jag drog.

Städad är livar rosenknopp,

Strå och stickor plockas opp,

Och allt löf, som här är torrt,

Kastas bort.

Myran jagas till sitt bo,

Ufvar, som i klyftan glo,

Skrämmas hän.

Korpen med sitt hesa skrän

Jagas bort till mo.

Hvad står på,

Alfer små ?

Något lustigt, kan jag tro?

Topp ! jag dela vill er glada ro.

\ Exus (återhommer)

.

Gifven nu akt,

Alfer och neckar och sko^-sbrudar alla,

Lvssnen till det iao- nu värdes befalla.
j JO

Här i vår dal

lieden till bröllop en sal.

Minns hvad iao- saoft!

Gifven nu akt

Vidare hvad jag er värdes befalla.

Kransar I binden af blommorna alla,

Glöm-mig-ej blå,

Gullvifvor små.

Minns hvad jag sagt!

fVänder sig tiU ett hergj.
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Dverg

I berg!

Skynda fort

Till vår ort.

(En dverg kommer med ett marmoraltare och sätter det midt

på planen).

^^ENUS (till alfernaj

Gifven nu akt,

Skänker I skolen på altar't frambära,

Guldax och blomster och jordbär förära.

Dufva och lam

Bären ock fram.

Mins hvad jag sagt.

(öppnar sin barm, och en näktergal utflyger).

Ljufva sångare! Så flyg,

Flyg dit upp i gren,

Fast du icke är allén.

Var dock icke blyg.

Låt ditt hjerta ha sitt val.

Låt det sjunga fritt sitt qval.

Ej du trifves här i nord

Ibland snö och is,

Älskar söderns blida jord

Och dess paradis;

Men när sommarn herrlig står,

Någon gång till oss du går.

(Till alferna).

Hör, hör

!

Gardinen för.

Att ingen er stör

Och ingen er rör.

Prassel, prassel.

Rassel, rassel.

Gardinen för

!

(En grönskande gardin af lof skjutesframför ingången. Vernis bortgår).

C. F. Dahlgren. Skrifter. I.
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Andra scenen.

(En annan skogstrakt, nära Drottningholms trädgärd. — Filikrom.

Hussu. Korabha. Piteluli. Kupido. Trollsmör. Ormbunke.

Ekorre. Uggla. Kråka).

Filikrom (ringer i en koskällaj.

Korabba,

Hvar är du?

Uti jord, uti träsk, uti stenrör?

Så hör,

Korabba

!

Hvar döljs du,

Hvar fins du?

Så kom nu.

Det ringer ju

Bing bång!

Koskällan min;

Korabba!

KoEABBA (kommer ridande på en sop-

qvastj.

Tjam tjam

!

Smick smack,

Katatack,

Jam jam,

Bu bu,

U, u,

VorivofF, vorivafF,

Piff pafF,

Starababba,

Kosalabba,

Muck, mack.

En uggla.

Klähvitt, klähvitt!
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FiLiKROM (ringer äter).

Hussu! kom,

Vänd om
Hit till oss

Med ditt tross.

Bing bong,

Bing bong!

Skynda dig.

Snabb och vig,

Doctiorum, doctiarum, doctiorum,
Ditt och datt,

Hund och katt,

Ulf och björn,

Hök och örn

Tag med dig.

Puntafan,

Morivoj,

Dulkaman,

Ostkakoj,

Varivoj,

Ostkakoj,

Blarn, blarn, blarn.

Hussu (korumande på en hjörn med
sittfölje, hundar, kattor, vargar

och hökarJ.

Krax, krax.

En KRÅKA.

Piteluli

!

Hur är det vuli?

Kommer du ej?

Snabba nu dej!

FiLiKEOM (sticker in sitt hufvud i en

kalf och roparj.
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PiTELULi (svarar in i kalfvenj.

Murr, kurr,

Snurr, purr,

Tjut, tjut,

På stunden kommer jag ut.

En uf.

U, u, u, u!

FiLiKROM ftill trollen).

Fort till skogs och dragen fram

Stock och sten och rutten stam,

Att en hvar, som fram här går.

Genast sig på näsan slår.

Rycken alla rosor opp

Båd' med rot och stjelk och knopp.

Låt bolmörten fritt få stå

Och hundlokan äfvenså,

Ty de lukta alltför god t.

Sqvattran uti grodans slott

Får ni inte röra vid.

Skynden alla nu med i-d

Fort till skogs med hund och katt.

Varg och björn, ty snart är natt.

Vänta, vänta, ser ni der.

Kärleksguden är oss när.

Lyssnen hvad han säga må:

Stå!

KuPIDO.

Du vackra Filikrom ! Jag ser, från alla håll

Du samlat dina troll.

Nu får jag säga er,

Att makt jag eder ger

Förfölja med ert tjut och allt slags spökeri

Och trolleri

Och häxeri

I denna mörka engd hvar en, som ni här ser.
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Ett sällskap kommer hit af underbar natur,

Jag sjelf" med egen hand

Dem för i land.

I stan på lur,

I skrämmen dem som ulf och björn och tjur,

Och jagen dem kring alla håll

För fan i våld.

Att denna sak må blifva rätt befängd,

Så samlen strax hit ner

Hvar skogens orm till er,

Och träskets ödlor, grodor i en mängd.

Min vackra Filikrom, det öfriga du vet,

Jag hoppas, att du gör med nit din skyldighet.

(Kupido flyger bortj.

FiLiKKOM (lägger sig ned på marken^

tittar i ett mullvadshål och

ropar).

Huggormar spräckliga,

Grodor prickiga.

Ödlor rutiga.

Skogsråtta grå och hvit

!

Ringeli, ringeli, ringeli.

Hopp san och spring sa'n och kryp sa'n och rinn sa'n,

Och ringeli, ringeli, ringeli, kommen nu hit

!

(Be kommaJ.

Filikrom.

Välkomna vid mitt rop,

Välkomna allihop. —
Trollsmör!

Tkollsmör.

Ja.

Filikrom.

Ormbunke

!

Ormbunken.
Ja.
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FiLIKROM.

Ekorre

!

Ekorren.

Ja.

FiLIKROM.

At dessa främmande jag vill att ni framsätter

Ormbunkar, nötter, smör

Och andra sköna rätter,

Hvarmed man högtidsgäster fägna bör.

Tredje scenen.

o

fOppna sjön vid Drottningholm. Ångfartyget La Vertu Couronuée

med alla Rosenfestens ledamöter nalkas stranden. Tätt efter

följer Yngve Frey. Bakom ser man ångfartyget Upsala. Båda

dessa äro fulla med åskådarej.

Sång från La Vertu Couronnée.

Kommittén för Rosenfesten.

Samlens, systrar, kring pligternas fana,

Se, dygden edra trogna bröst begär.

Modren kallar: på mödornas bana

Hon tacksam räknar sina barns besvär.

Skall väl nöjets röst

Fjättra dessa bröst?

Till kamp, systrar, emot villans lust och flärd!

Jungfrurs våldförda skuggor oss vinka,

Och segrens krans blir lönens gärd.

Barnmorskorna.

Mäktigt brusar uti våra kjortlar

Den storm, som rensa skall vår fosterjord.

Dygden hvälfver af krukor och mortlar

En sköldeborg omkring vår gamla nord.
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Gäckar lustans tagg

Våra underplagg,

Till kamp! våra naglar törsta efter blod.

Tidens vekhet hvar näfve förlamar;

I striden drickas kraft och mod.

Innocencen.

Amors pilar ur skyarna ila,

Men blott den fege för hans trollskott flyr.

Raskt kring fötterna pilarne kila;

De fly dock undan den, som dem ej skyr.

Uti dygdens spår

Innocencen går:

Till kamp ! ädla systrar ! slutom vårt förbund.

Sköna lott, om vi snafva, att falla

Med raska göter i Trångsund.

Sång från Yngve Frey.

Här muntert glam blott är

:

Man tar sitt glas så här

Och ropar hej !

Hafsgudens skål! gutår!

Han öfver hafven rår;

Se, huru raskt det går

På Yngve Frey.

I vackra flickor små,

En kyss på däck ell' två!

Säg inte nej.

Vi lefva, som ni vet,

Här i förtrolighet

Och allsköns munterhet

På Yngve Frey.

Nu blås en vacker drill.

En liten nätt qvadrille,

Topp, flickor, hej !
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En dans på däck vi ta,

Blås, humlcgubbar, bra,

Sjung, alla man, hurra

!

Få Yngve Frey.

Nu se vi gröna strand,

Allt lyckligt gick i hand,

Juckhej, juckhej !

Tack för godt kompani

Och för godt kotteri

:

Snart åter träffas vi

På Yngve Frey.

Sång från Upsala.

Böljorna gå

Uppå det blå

Och uti kapp med vinden flyga.

Vimplarne små

Fläkta också,

Grannt uti våg de snibben smyga.

Valdthornens ljud

Klingande hörs.

Ljudet kring sjön

Sakta sig hvälfver

;

Dansa på våg;

Hjertat det rörs.

Rörs af hvar ton.

Klappar och skälfver.

Grönskande skär

Möta oss der.

Der ses en äng med blommor pråla,

Pilträd och al

Blomstra i dal.

Uti dess famn är Ekos håla.

Valdthornens ljud m. m.
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fÅngfartygen sätta i land. Rosenfestentt kommitté och de Öfrige dit

hörande^ jemte Luorece, träda i procession in uti slottsträdgärden,

hvarest hakom ruinerna en upphöjning är rest, omgifven af

marschallcr: på den uppstiger ordföranden jemte den medföljande

processionen. Den öfriga delen af platsen är uppfyld af åskå-

dare. Klockan slår tolf frän tornuret. Ä vefistra sidan, nära

vid en bersä, ser man en mängd musikanter placerade. A högra

sidan några tidnifigsredaktÖrer med plånböcker och blyertspennor

i hand. Länsmannen och några polisbetjenter komma raglande

fram mellan åskadarnej.

FiLiKROM (bakom en allé).

Pass på, pass på,

De äro här.

Tass, tass!

Hussu (nyser). Tjas, tjas!

En bahnmorska. Hvad var det, som nös bakom oss ?

Jag tror, skogstopparne nysa.

Hussu. Tjas, tjas!

En annan barnmorska. Hu! Jag blir rädd! Hvad kan

det vara!
o

Idka Dygden. Ah, det var ordföranden, som nös.

Barnmorskan. Gud ske lof för det, jag var så rädd

att det spökade.

(Ordföranden hostar och upptar sitt koncept).

FlIilKROM.

Läderlapp,

Snäll och snabb,

Flyg på hvitt.

Det blir ditt.

Ordföranden (uppstiger och börjar). Högädla kommitté! . . .

(1 det samma flyger en läderlapp förbi, som slår sina klor i papperet

och bortflyger dermed.)

Ondföranden. Högädla kommitté . .

.

Hussu. Jam, jam

!
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En af de kommittekade. »Jag tror, här är kattor, jag

är förskräckligt rädd för dem.

En annan. Nej, kusin lilla, det var ordföranden, som

talade.

Ordföeanden. Högädla kommitté ! . .

.

Hussu. Miao ! Miao !

En af Innocencb-Orden. Ve mej, är här icke kattor!

Kors i himlens namn, hvad var det, som kila' under kjoln?

Här är väl inte råttor heller?

FiLIKROM.

Nattevind

!

Var gesvind.

Ett och två,

Låt det gå.

Dagens tid

Vill jag lofva

Dig få sofva

Se'n i frid.

Ordföranden (rifver sig i 'peruken och börjar åter) : Hög-

ädla kommitté

!

fNattvinden flyger fram, fattar i peruken och sätter den på Lv/yrece).

Ordföranden. Min Gud! Hvad är det här? — Här är

spektakel å färde. Hvar är polisen ? — här måste vara

skick och ordning. Förlåt, värda publik, min hosta mig

graverar (hostar). Ja så, det var ingen riktig alexandrin;

den skall strax bli färdig.

FiLIKROM.

Piteluli!

Dansa en vals

Uti hans hals

;

Far genast in,

Pip som en vind.

Ordföranden. O, a, jo, o, klunk.
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FiLIKROM.

Råtta gra!

Skynda på,

Orm svart,

Hund och katt,

Hväs på häll,

Jama, skäll.

Varg och björn, ut, ut.

Tjut, tjut;

Trolleri,

Hexeri

Skall här bli.

Pollerimack,

Snick, snack,

Katalack,

Malakit,

Hit och dit.

Öfverallt,

Som jag befallt.

(Nu Mres ett tjutande och hrummande, hvilket nalkas allt mera.

Rättorna kila in i barmen på barnmorskorna, de börja skrika.

Allmän villervalla. ^Sällskapet och åskädarne Jly åt särskilda

håll).

Natten (uppträder)

.

Min svarta häst helt svettig är —
Han har också ett tungt besvär.

Han skala får uti galopp.

Om jag skall hinna ut mitt lopp.

En timma se'n med midnattsmån'

Jag reste skyndsamt hemifrån.

Nu, tärnor, ställen upp mitt tält

På detta gröna sommarfält.

Tag kammen fram och ur mitt hår

Bortkammen hvarje daggens tår.

Jag svettig är, i håret sätt

Af vesterns ros en blombukett.
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Och Iram i pannan stjernan fäst.

Se'n hcmta foder åt min häst.

Emellertid jag hvila vill,

Tills lärkans första morgondrill

Och Febi fåles hvita ros

Mig jagar åter bort sin kos.

En uf.

U, II, u!

Natten.

God qväll, min uf, hur mår väl du ?

Upven.

U!

KuPiDO (kommer).

God natt, min mormor lilla,

Jag hoppas, ni lär gilla

Mitt muntra företag,

Fast eget i sitt slag.

Jag vet, att dagens stjerna

Ej skådas af er gerna.

Och hur' ni hatar se'n

Hvar dagens hvita vän.

Derför i denna trakten

Jag nu har börjat jagten

På dessa hvita djur.

Med varg och björn och tjur.

Nu i sin skräck och yra

De vandra uppå fyra.

Och öfver hela plan

De tumla på hvaran.

Natten.

Tack för du gaf mig deraf del.

Af hjertat gillar jag ditt spel.
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KUPIDO.

En bön till dig

Jag för med niig.

Natten.

Säg, hvad det iir,

Som du begär.

Kupino.

Att under denna löjets fejd

Och alla mina spratt

Du täcker hela denna nejd

I qvalm och natt.

Nattb:n.

Det strax skall ske,

Ett, tu, tre!

Koftan vid

Stjernan blid

Täcka må
I det blå.

Kullen der

Svart man klär.

Väck se'n opp

Korp i topp.

Han må kraxa,

Han må flaxa.

Nu är natt.

Allt är svart.

(Kupido flyger h<>rtj.

I^erde scenen.

(En anjian trakt af Lofön. En hund. Poluhetjevter . En varg.

La.nsmanneyi med fierei.

En svart HirND.

Votf, vofl^eri, voff!

VoflTI
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POLISBETJENTERNE.

^j! aj!

Fan är lös,

Nyss han nös,

Se'n han jama',

Så han krama'

;

Nu han skäller,

Oss det gäller. —
Fan är lös.

Aj! Aj!

Hunden.

Voff, vofFeri, voff,

Voff

!

Polisbetjenterne.

Aj! Aj!

Ack! Ack! Ack!

Byxen sprack.

Skjortan hänger,

Slår och dänger!

Rock och hasor.

Allt i trasor.

Ack! Ack! Ack!

Aj! Aj!

(De försvinna hakom träden).

Länsmannen (förföljd af en varg).

Nåd, nåd, söta herr Varg, förskona mitt lif ! Intet ondt

gjort, intet ondt gjort, endast stulit 6 tunnor råg och 5

kappar hvete. Fader vår, god och tjenlig väderlek, godt

regemente, frid och helsa, tukt och ära, goda vänner, trogna

grannar och mer sådant. Herren välsigne oss. Gud, som

hafver barnen kär ... Intet ondt gjort, intet ondt gjort!

Men skall jag fara till helvete, så tag kronfogden med; han

har stulit allt hvad han eger och har.

(Försvinner i skogen).
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KoRABBA {ridande gren%le Öfver en

hnrjiinorskaj

.

Hopp? hopp,

I galopp,

^^er och opp,

Backe utför.

Backe oppför!

Hopp, hopp,

I galopp.

Gamla märr!

Öfver kärr

Och moras,

Schas, schas!

Öfver fjäll,

Öfver häll.

Stock och sten,

Rör dina ben;

Fraggan går,

Fraggan står

Kring din läpp.

Kärngekläpp!

Ila på.

Låt det gä.

Linka fort

Kring hvar ort.

Ris och skräp

Såsom släp

Följa dig

På min stig.

Hopp, hopp!

I galopp.

Det går bra.

Ha, ha, ha!

Nu till kärr

På min märr

Månd' det gå

:

Hon skall stå
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I dess dy

Till dess folket gått ur by.

fl)e föravinna).

FIussu. Dilber skalber falber talber nulber.

Ordföranden (springandej. U, u, här är helvetet lös-

släppt. Jag tror, jag springer lefver och lungor ur mig.

— Oh! oh!

En björn. Brum, brum.

Ordföranden. Hu! här äro björnar med. O, att jag ej

kan påminna mig något tröstande! Låt se:

Blott en enda olycka är sann,

Den af olyckan att öfvervinnas.

Hussu.

Vilber dulber

Ilber skalber.

Schas, schas

!

Starababba,

Kosalabba,

Schas, schas!

Björn. Brum, brum!

Ordföranden. Nej, här måste man ta till fötterna, mär-

ker jag, — jag ger fan alla sentenser. Min Gud ! om jag kunde

flyga nu. Se der en sten! jag vill gömma mig der bakom.

fRan sticker hufvudet bakom en sten, i detsamma nyper Filikrom

honom om näsan). Hu ! det var en trollpacka. Ack! om dyg-

den vore här! Dygd, o dygd, hjelp! hjelp!

riussu. Dulber älber elber stolber nalber.

Ordföranden. Se så, nu är fan framför mig, nyss var

han bakom mig. Jag hade lust att försöka krypa upp i ett

träd. (Klättrar uppj. Hvad är det för vått, som rinner ner

öfver mig? fTittar upp och ser en hexa grina mot sig). Jag

måste då ut på fria fältet och skala igen. Aj ! se der kom-
mer en björn. Min Gud; hvad skulle jag här och göra?

(Han löper hört, förföljd af en björn).
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<A ev annan .sida ser man hommiftnt för RosenfMeu, anfäktad

af en hop kajor, korpar och kråkor: [<lka V^y^å^u, jagad af ormar
och ödlor.^^lfinocence- Orden af kattor och ekorrar, alla flyende Unifjrc

in åCskogen. Tvenne skatorj.

Första skatan.

Har jag sett på maken?
Ke'n så bittid' vaken —
Det betyder grät.

Säe^ miir, lilla svster,

Alltid glad och vster,

Hvad som uti dag

Du och jag

Få att skratta åt?

Andra skatan

Flyg med mig hit upp i gran',

Titta ditåt längs åt plan'.

Båda skatorna.

Ha! Ha! Ha!

Första skatan.

Dygden rakai der i vald,

Hop med ett af nattens troll:

Vacker dvo;d af alla slao^

!

Men det är iu än ei daof:

Uti djupsta sjö och vatten

Fisken trifs ju allra bäst;

Och uti den mörksta natten

Dygden öfvas ju som mest.

Andsa skatan.

Hon som nutnen kanske är

Endast skapt att natten lysa;

Och när solens ljus är när,

Börjar hon som mest att frysa.

C. F. Dahlqren. Skrifter. I. 5
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BXda skatorna.

Ha! Ha ! Ha ! Se Kupido står och rigtar pilen på henne . . .

Ha! Ha!

(Lucrece kommer ridande på en tungmisk äsna, omgifven af

Korahha och hexorj.

Hexorna (sjunga).

Uppå en hög boricka

Den ädla Rosenflicka

Der rider chapeau bas.

Ha! Ha! Ha!

På hufvud' bär hon kransen:

Utaf borickesvansen

Den flätats nätt och bra.

Ha! Ha! Ha!

Så äran bör belönas,

Så oskulden bekrönas

Och alla dygderna.

Ha! Ha! Ha!

Från ofvan och till nedan

Förty och som, emedan

Partierna —
Ha! Ha! Ha!

Partierna, de vittra,

Så skönt och prydligt glittra

Och allt det öfriga —
Ha! Ha! Ha!

Som ingen ens kan nämna,

Vi måste det dä lemna

Brandvakterna.

Ha! Ha! Ha!

De åter gå och stöka,

De vandra kring och spöka

Så listiga, —
Ha! Ha! Ha!
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De gå ikring uc.li tassu

Och uppå dygden passa

Om nätterna —
Hal Ha! Hal

I saxen oskuld fångas,

Förfjäfves mer att stångras

:

De henne ta.

Men vakten genast mutas

Och leken lyckligt slutas

;

Det var ju satans bra.

Ha! Ha! Ha!

(Tåget fortsattes genom skogen i all maklighetj.

Femte scenen.

(LofÖn. Alfernas dal, hvarest emellan några björkar och lönnar ses

e7i ny, rödfärgad stuga, Jerker» bojiing. Till ve7ister pä en kulle

är midsommarstången upprest. Dans och musik. Venus. Elf-

drottningen. Necken. Blomsterdoft. Bingbing. Skogsbruden.

Jerker. Karin. En hrudskara. Ev. näktergal)

.

Elfdkuttningen.

Hvad är klockan?

BiNGBIXG.

Invid blommans rosenkind

Sofver ännu liten vind.

Syrsans gnäll är tystnadt ren,

Spindeln med de länga beii.

Myran med de korta små

Redan hem till bys månd' gä.

Elpdrottningen.

Är nu allt i ordning stäldt

Af er möda nätt och snällt,

Som jag sagt och er befaltr
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Alferne.

Allt.

V^ENUS (kommer).

Fort, fort

Till er ort,

Tåget ner

Sig beger.

Till vår dal

Opp till bal.

Prassel, rassel,

Rassel, prassel.

Lilla Pass-opp

Der uti topp

!

Förhänget opp

!

(Den gröna lÖfgardinen uppdrages. Taget fortgår frän kullen ned

i dalen till Jerkers stuga. Främst ga spelmän, så Jerker

med Karin; omkring dem hrudsvenner och brudtärnor. Sä

Petter och hans hustru; derefter en mängd hrudframmande.

Midt i dalen ser man ett altare. Vid dess fot står ett lam, och

på altaret sitter en dufva ; bredvid ligger en blomsterkra7is.

I det samma blifva Jerker och Karin varse altaret, de stanna

förvånade, en osynlig sang förnimmes ; de omfamna hvarand/ra

och nedfalla vid altaret).

En osynlig kor af elfvor.

Dröm, dröm, dröm.

Lycklig och öm,

Kärlekens eviga dröm.

Minns, minns, minns,

Kärleken vinns

Blott der som oskulden finns.

(Venus påsätter Ka/rin osynligen blomsterkransen, som legat på

altaret. Alfer taga i ring och dansa omkring altaret. Necken

uppstiger ur bäcken, som rinner genom dalenj.

Necken (spelande på sin harpa).

Still, still

Våg stå:
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Jiig vill slå

Liten drill.

Lönnar, susen,

Källor, brusen.

Grässtrån, skallren,

Aspar, dallren,

Ekar, rasslen,

Vass-strån, prasslen.

Alf i ring

Går ikrincr.

Still, still

Våg stå

:

Jag vill slå

Liten drill.

Blommor, ringen,

Klockor, klingen, •

Fogel, qvittra.

Rör din cittra

Vind, och spela,

Nöjet dela.

Alf i ring

Går ikring,

(Dansen slutar. Elfdrottningen framträder osynligen och lägger

horn och ett guldax på altaret).

Elfdrottxixgen.

Logen full,

Ax af gull,

Must och korn

Fylle ditt horn.

Blomsterdoft fframträderj.
n

Ang stå

Jemt grön,

Blomma skön

Trifvas må.



70

Trifvas skall

På dess vall;

Här din lön.

{Lägger en blomma få altaret).

BiNGBiNG (framträder och lägger en liten

silfverkloclca på alta/retj.

Bingbing,

Ring, ring,

Liten skälla,

Jag vill ställa

Här åt er.

Hon er ko

Trefnad ger,

Och ert bo

Lam och kalf.

Liten alf

Detta ger.

SiLFVERSKiR ('framträder och lägger ett

linstrå på altaret).

Linets strå

Långt skall stå

Vid er stuga.

Och när vindar gå

För er buga

Med de blommor blå.

Skogsbruden (framträder och lägger en

löfqvist på altaret).

Löf nog

Uti skog.

Blad och knopp,

Gök i topp,

Uppå hall

Björk och tall,

Skogens fru

Skänker nu.
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Nkckjon (framträder och lifgger miu

harpa på altaret).

TroUmiisik

Gör en rik,

Jugar hän

Sorgens skrän.

Harpan tag,

Hennes slag

Gifver tröst

At ditt bröst.

Henne rör

Och du hör

Alfer springa,

Alfer svinga

Uti ring

Dig omkring.

Hj ertesår

Läkdom får;

Hoppets vår

För dig står

Ar från år

Lika ung.

Allting ler;

Neckekung

Dig det ger.

En näktergal (sjunger).

Kan jag fly från dessa tysta dalar,

Ifrån dessa stilla fridens tjäll.

Der naturn så Ijuft till hjertat talar

Ur hvar enda våg, hvart träd, hvart fjäll —
Der i lunden sommarvinden spelar,

Der som månens sken sitt ljus fördelar,

Der som Necken uppå böljan står

Och sin sträng i midnattsstunden slår?
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Der med rosor sommarns guddom sitter

På en klippa, ständigt prydd och grön,

Speglar sig i vattnets granna glitter.

Medan stjernan dansar glad på sjön.

Der som kärleken sin hydda eger . . .

Nej, ack nej! Mitt rörda hjerta säger:

Blif här qvar, du lilla näktergal,

Njut ditt lif i denna lugna dal.

Ingen maka skall ditt hjerta fröjda,

Men när du två unga makar ser,

Liksom tvenne blommor, evigt böjda.

Mot hvarandras bröst sig luta ner —
Sjung och njut i drömmens Ijufva villa,

Vakna aldrig, sjung och qväd och drilla.

Till den natt, då dödens pil dig når,

Och du vaknar upp till evig vår.

-^<^Oi-Y^^-
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Benägne läsare!

I dina händer lemnas här början till några poetiska upp-

satser, af hvilka de flesta varit ögnablickets utgjutelser. De för-

råda ungdom och omogenhet, och borde derföre kanske aldrig

skådat dagen. Må de bedömas efter sin art. Författaren begär

ingen skonsamhet, men rättvisa. Kärlek för fosterlandet, den

svenska naturen, i förening med ett gladt och förnöjdt sinne,

har styrt hans penna. Upptager du, benägne läsare, dessa ringa

försök med välvilja, skola vi än en gång återse hvarandra, om
icke förr till den i-^ Maj nästa år. Till dess lef väl. Drick

ditt glas i godt lag, låt ögonen spela, hjertat klappa, foten vara

till dans, munnen till kyssar. Släng en polska med Januari, en

menuett med Februari, en kontradans med Mars, en angläs med

April och en vals med Maj, och, om Gud vill, skall jag sjelf

valsa med. Farväl. — Stockholm den 20^ December 1819 i

soluppgången.

Mollberg.
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N:o 1.

Kommentarier öfver månskenet i Haga den ö*" September 1819,

vid höstlöfvens fall, Brunsvikens spegel och glasens klämt-

ning på Stallmästargården.

Jjigger ej Hag^i i manskenet lik en naken, blygsam flicka i

chemisens hvita silfverskir? Bergen äro hennes nattduks-

bord; Brunsviken toilettspegeln, behängd med ett tunnt,

skimrande, genomskinligt flor; Kräftriket köket, der ännu

kammarpigorna slamra med diskarna. Ligger ej Haga, mine

bröder, der i det darrande, retande månskenet, som en

suckande flicka, med halföppna ögon, med handen under

kind? — en flicka, framför hvilken Gud sjeif vid hennes an-

blick (jråtande skulle stanna. Se ! Kullarne häfva si^r ochc c?

andas, liksom lefvande bröst. Hur skönt hon slumrar! Hen-

nes krona hänger der uppe i skyn; den gula, af höstlöf

utsirade själen, ligger fladdrande vid hennes fötter. Hur

mildt hon ligger der och slumrar! Stundom drar hon upp

ögonlocken, och ur ögonen framglittrar ett underbart mån-

sken. Sjelfva Selene darrar vid denna åsvn af förtjusning.

Bäfvande röra sig vågorna, liksom fruktande att hviska nå-

got enda ljud i hennes öra, för att störa henne i de stilla

tankarna. Lätt och näpet trippar vinden kring hennes bädd,

och kvsser emellanåt öo-on, händer och barm.

Hvilken jubelstund, hvilken afton ! Hvilken lamf)ett i

naturens stora sal ; hvilken gudakyss på naturens barm

!

Vågar jag andas, vågar jag sucka! Allt utsträcker sina

längtans armar; äfven jag utsträcker dem. förnämligast till

dig, du allsvåldige; framför allt till dig, du själarnas själ,

tankens tanke, all poesis poesi, alla hjertans hjerta ! Hvilken

afton! Hvilken strålande orlans ! Jagr kan icke orråta, icke

skratta, icke sucka ; ty det är någon ting öfver alla tårar,

allt saligt hänförande, och som uttrycker sig i denna stund.
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Det är ett Guds leende, då han skapade den första qvinnan,

och såg henne vaknad mellan träden i månskensqvällen

gifva första kyssen åt den älskade. — Dock, jag tystnar;

ty jag kun icke uttrycka, hvad jag känner. '

Den, som ej förstår läsa i naturens bok, för honom äro

alla böcker tillslutna; de äro dock intet annat än kommen-

tarier till den stora himmelska upplagan, som vår herre lät

trycka anno mundi 1, och hvilken foliant ingen mäktat

genomläsa mer än han sjelf. Hvad äro stjernorna på him-

melen annat än bokstäfver i denna upplaga, månen ett stort

ord, som börjar kapitlet om natten och dess stjernedansar ?

Hvad är solen annat än ett kursivt ord, som ingen kan

öfverhoppa, emedan det bränner i ögon och hjerta, och

betyder: Jeliova — Gud!

Se ! boken ligger framför oss. Der uppe fläkta silfver-

bladen. Hvilket skönt alfabet! Hvilka blinkande, blixtrande

bokstäfver! Men bland alla dessa sliter jag ut ett ord der-

ifrån i afton, och gör en

Kommentarie öfver månen.

Månen är nattens blanka ansigte ; det kunde också vara

någon ting tvärtom. Månen är lianrej; derföre är han blek

och har fått horn. Månen liknar djefvulen; ty han upp-

väcker, som denne i helvetet, ebb och flod på jorden. Månen

är en enerverad sultan, som blek uppstiger i sitt harem,

spatserar i himmelsparker, ser på tärnorna, kysser en och

annan, gäspar, kastar sig i molnens dunbäddar, glor och

blundar, hvilar sig lutande mot sängstolparne (bergen), och

krymper slutligen med hvarje dag ihop, allt efter som hornen

börja att skjuta ut i pannan. Hans ansigte är skrynkligt

och fullt af husliga bekymmer. Månen är en drönare i den

stora himmelska bikupan, solen visen, stjernorna silfverbien,

som om qvällarna utflyga på det stora blåa blomsterfältet,

suga purpur ur aftonrodnans rosor, hoppa från molnsky

till molnsky, än hänga som drufvor klasvis med benen ihop,

än sprida sig som skimrande punkter åt alla håll och bära

guldgula ben. Månen är en tjufpojke, som tror, att vi äro
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på oss. Manen är en garnhärlVa, som syster Freja nvstai-

(ler uppe i skyn och vid månadens slut utnystar. Manen

är en holländsk ost, hvarpå de holländska sjökaptenerna i

saligheten frukostera. Månen är en blank riksdaler i den

himmelska riksbanken, stjernorna plåt- och t\äskillings-

stycken. Månen är en student; kl, Gå? kommer han

brusig, rusig och rosenröd uppskjutande från oceanens

krogar på himmelen, slutligen börjar han återfå sin bleka

studerfärg, börjar att bläddra i bokluntorna (molnen) och

tar stundom fiihetsmössan (månringen) på sig — hvilket

alltid betyder oväder och ofred i naturen. Månen är nattens

troUkittel. ]\Iånen är en Schellingian, enligt det allmänna

begreppet om slika ting; ty ljuset borgar han från den stora

platonska filosofen Solen, han fördrager ej dagen, lefver

helst i natt och mysticism, gifver åt alla andra föremål en

egen besynnerlig anstrykning, skapar svärmare. — Manen

är en katolsk prest, som står mellan himmelens altarljus

med korkåpan på sig, och stänker vigvatten (daggen) om-

kring sig ned på jorden.

Månen är jordens lakej, dock — hvårföre smäda ho-

nom? Hur inången gör han icke lycklig? De flesta kyssar

gifvas ju i månskenet. Hvem skulle vilja smäda den heders-

mannen? Visst är han en kopplare; men en Ijuf, en älskans-

värd kopplare.

Ack! Föreställom oss en söt, suckande, smäktande,

brinnande, trängtande, väntande, blossande flicka i en Ijuf

månskensstund, i knarrande saffiansskor med stråperlor, hvi-

lande på ett läger, hvitare än det tunna flor, som till hälften

täcker henne. Hur ligger hon ej der, som en kärlekskyss,

som en naturens innersta suck. Månen faller in genom

fönstret, du stiger in. »Fredrik,» hviskar hon darrande,

»hvarföre så?» — och så sveper hon florsmanteln omkring

sig, och hoppar emot dig, och kysser dig, och lutar sitt

bröst emot dig och gråter, och ler och gråter och hviskar

:

»Fredrik», och så tar hon dig vid handen och för dig till

fönstret i månskenet, och så sätter hon siof vid klaveret.
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Du öppnar fönstret. All naturen är tyst, som ett blad

på en lugn yta. I månskenet stå träden liksom hviskande

karlar, hvilka skynda på språng till ett rendczvous. Källan

spelar, floden sorlar, myggan surrar, ett blad nedfaller, må-

nen uppkastar sitt resflor, en fogel ruskar sig på gren, ett

stjernfxU kommer som en darrande tår från nattens öga

farande från himlen ned på marken, hela nejden betäckes

af silfverslöjor, dimman dansar på sjön, vågens ögon glittra,

musiken klingar, stjernorna tyckas dervid liksom skynda till

dans, en blomma lutar sig ned här och der i det daggiga

gräset, och den guddomliga flickan ler och vänder sig om
och trycker din hand till sitt bröst och kysser dig, och du

känner, huru tårarne falla på din hand, och så sliter hon

sig lös och i brusande ackorder slår hon på klaveret det

bäfvande och brinnande hjertats alla bekännelser, tills de

slutligen upplösa sig i ett stilla, försvinnande ack! — du

sjunker i hennes famn, och måne och jord, och Gud och

evighet förena sig i omarmningen. —
Kommentarierna äro slut. Månen har nu uppträdt sjelf

i egen hög person på himmelens talarestol, han må sjelf

orera. Mine bröder! Kasten edra blickar ut öfver Bruns-

viken. Månen står nu på högsta spetsen af sin tron. —
Ligger ej vattnet der borta, som ett skönt brudsläp, hvars

perlor äro vågorna ; stå ej holmarne med sina grönskande

hufvudbonader såsom brudtärnor, omkring hvilka kanalerna

slingrat sina silfverskärp ? Der glimma ruinerna af Gustaf

den III:s tillämnade, men ofullbordade slottsbygnad. En
kråka, liksom ett nattspöke, sitter der på den nedrasade

muren, och pillar vingen och nickar mot månen, hvars sken

tränger in genom gluggarna och fönstren, liksom i de med

grus fylda salarna kronorna voro tända; små björkar titta

undersamt ut derigenom, frågande om det i qväll är mån-

sken, och vid sjelfva ingången står en trädstubbe, hvilken

på långt håll liknar en gammal krokryggig, hostande och

hopkrumpen president. Löfvena fläkta hvar femte minut.

Det är så tyst, att blott klockornas knäppning höres i fickan.

Allt ligger i ett skönt trolleri. Vid Gamla Haga vankar den
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iiDiska posten, koppartaken och sablarne blänka. Hästen

stampar i spiltan, innanföre giispas. Der lyser, trotsande,

ett ensamt ljus pa LInvätVargropen. Se, nu föll åter en

stjerna ner. Der Hög en läderlapp. Det glittrar nedanföre

bergen. — Hör! Nu är allt sä tyst, allt så guddomligt och

skönt

Ack, uppå himmelens bryn

O, livilken tjusande, lekande syn I

Se, livilken trollande prakt

Mildt ikring parken sig lagt.

Vågorna glimma.

Höstbladen simma

Rundt uti ring

Uppå vågen ikring,

Och på hvart löf här och der

Fjärran och när

En surrande trollhäst är.

Men på vassens strå

Syns en svala stå.

Hon i månskens-natten ser

Uti -böljans botten ner,

Liksom ifrån jordens qvai

Längtar hon i vågens graf.

En smörblomma, ännu qvar

Utaf somrnarns fagra dar.

Emot månen blygsamt drar

Upp sitt gullgula standar.

Men se der kommer en llik,

En liten, liten flik.

Sliten från midnattens drägt,

En florshufva lik

Och skjuter vid vindarnes flägt

Opp emot månen så täckt.

Men tyst, tyst, tyst — — — — —
Se, invid slätten, der krukorna pråla

Högt på sin fot mellan aspar och lind,
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Dansa små clfvor i takt på en såla

Utaf aklejor vid susande vind,

Gylne berlocker i öronen glimma

Utaf marienglas, skimrande klart,

Klädna'n af spindlarnes väf i sin fart

Fladdrar kring lifvet bland månsken och dimma.

Der kommer elfvornas drottning så glad.

Lätt, i en char utaf uggleved, buren,

Framföre springa i trippande rad

Långbenta spindlar -som spann, och i luren

Tuta sex myggor i surrande flvgt,

Lysmaskar glittra i gräset och krypa,

Trollen dervid utur bergen så styggt

Titta och ned uti renmossan nypa.

Se, hur de dansa, små elfvor i ring,

Somliga klämta sitt bingelibing

Uppå blåklockor, som fuktiga drypa.

Tjenare, tjenare, ser jag väl rätt?

Necken uppstiger ur sjövågen blanka.

Lyfter en harpa; så fager och nätt,

Spelar i qvällen en mild menuett;

Tonerna höras på vågen framvanka.

Prydd med en krona af vasstrån han slår

Hurtigt på strängen, och stundom uppsväfvar

Manteln vid slagen, den månen besår

Skönt med sin prakt, som på böljorna bäfvar.

Holmarne röras och fiskarne opp

Titta med trynet, i vattbrynen blänka.

Vågorna dansa och skogarne sänka

Hjessan vid klingande tonernas lopp.

Haga, guddomliga Haga! Du är

Skönaste kransen vid Mälarens stränder.

Antingen soln dina engder beklär

Eller ock månen med silfrade ränder.
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Kärlekens tempel i norden ! Du bär

Tusende lyckliga bröst i ditt sköte.

Glädjen i dig har sitt Ijufvande möte,

Smärtan sin plåga förglömma här lär.

Ja I Vid anblicken af Haga, hvem vill på den snillrike

Gustafs aska fälla ett ondt ord öfver honom? Gustaf älskade

Haga. Denna kärlek bevittnade, att hans själ var öppen för

allt herrligt. Den, som älskar naturen, i hans bröst är ej

heller kärleken till Gud, dvofd och fosterland förkolnad. Vid

tanken på Gustaf och hans tider föreställer jag mig, hur

mångren såncr månen här kastat sina strålar ned öfver sälla,

förflutna stunder, och om, som man säger, de aflidne någon

gång återvända tillbaka från sina ljusa rymder för att besöka

jorden och sina i lifstiden älskade ställen, så ser jag äfven

i fantasien den älskade Gustafs skuorDra vandrande här i

månskensnatten, tankfull stående vid de nedrasade ruinerna,

suckande och varnande med handen. Sädana äro men-

niskornas verk. — Ja! Icke blott honom ser jag framför

mig: äfven hela den tid, som lefde och rördes genom och

omkring honom. Här tycker jag mig skåda de sköna,

trippande hof-fröknarna kasta boll med Schröderheim och

Höpken, de fjeskande lakejerna, med sitt silfverkrimskrams

och sina långa frackar, de öfrige pudrade riks-råderna,

perlor, tårar, punschglas, thébrickor, hvita strumpor, siden-

sjalar, gungande i syrenhäckarne, snusdosor på bänkarne,

krattade gångar, rosenbuskar, burar med kanariefoglar hän-

gande utanför fönstren, dans i gräset, hårfrisörer rökande i

mjugg sina pipor bakom buskeragen, uppslagna fönster,

glimmande speglar, trädgårdsmästare med hatten i hand,

rullande vagnar, nickande kuskar, styfva hårpiskor, nankins-

rockar, en klättrande markatta, Lidner och en brandvakt;

jag hör violer och harpor klinga, vakten ropar i gevär,

konungen kommer, alla hjertan klappa, hvarje öga ler; —
der ser jag på holmen Movitz och fader Bergström och Ulla

A inblad, och äfven dig, du Skandiens Shakespeare, du gud-

domlige Bellman, och dig, du sköna, ännu lefvande minne

C. F. Dahlgren. Skrifter. I. 6
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af Gustafs tider, du Hjortsberg, nationens älskling. Jag ser

Eder, och framför alla dig, Bellman, hur mången gång du

här gick och log för dig sjelf öfver verlden, och stämde

din lyra. Kanske satt du äfven här någon gång bland de

i oräset rullande buteljerna, vid en blossande pipa och ett

fyldt och af månen försilfradt glas. Du rörde din lyra, och

ur skogarne framskymtade bacchantiska tåg, prestinnor och

bränvinsbrännare. Hurra och gamman Ijödo öfver allt.

Jag dricker din skål! Ingen skald har, som du, så skönt

och träffande målat den svenska naturen och det svenska

humoristiska lynnet. Din skål i bottnen

!

Men midnatten stundar;

Jorden blundar,

Nattens öga

Ensamt vakar i det höga;

Brandvakten höres till Haga från stan.

Sjö och plan

Vid fläktarnes sus

Fröjdas i glittrande ljus.

Nu ropar det tolf, och klockan slår ett,

Ögat förtyngs af det sköna det sett,

Nu må vi vandra och hem oss bege.

Drömma om Haga i sömnen, se'n le,

Vakna med solen, ta nattmössan på,

Glada på nytt till vårt arbete gå.
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N:o 2.

Tal, hållet i stormasten på skeppet Hilarius Bonvivant vid

redden af Drottningholm, under vimplars fläkt, vågors sqvalp
och de sköna fröknarnas tripp tripp i Floras park. Klingar
behagligt vid fylda glas.

idLimmelens gardiner äro redan af kammarjungfrun Aurora
upphissade. Solen har påtagit sig den gyllene nattmössan,

och bär blossande tobakspipan i munnen. Se, hur de ry-

kande hvirflarne fara i luften. Björkarna hafva slagit om-
kring sig de gröna, viftande slöjorna.

Vågorna gunga,

Foglarne sjunga

I luft och i mark.

Allt, som har lunga.

Höjer sin tunga;

Gamla och unga

Kring vårgudens park

Dansa och tralla;

Ljuden genskalla,

Hej, falleralla!

Glädjen oss alla

Lifvar i dag.

Vindarne klinga,

Blommorna ringa,

GuUdofter bringa

Tusende slag.

Göken i alen,

Bäcken i dalen,

Flora i själen

Pryda vårt lag.

Eldande, lifvande, värmande, brusande strömmar en
vällustig salighet i dag genom alla naturens pulsar. Läo^g
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dig med örat ned mot jorden, och hör hur starkt och mäk-

tigt dess hjerta klappar. Ja, allting är i dag guddomligt

och skönt. Sjelfva himmelen har af idel glädje stält sig

på hufvudet i böljorna, och skrattar med rosenröd mun och

blåa, blixtrande ögon ur djupet emot oss. Allt är så herr-

llgt. Solen bäddar, som en het kopparslant i handen, och

blänker, liksom hon nyss vore präglad. Allt är förtjusande,

allt är i dag likt den skönaste pris af Engelhardt, hafvet

likt en rykande bål, jorden lik en i smör bäddad tårta, der

menniskorna såsom flugor sno omkring, kifva med benen,

surra och räcka ut snabeln — och vi, vi skulle ej vid denna

åsyn glädjas och af alla krafter ropa hurra! Jo

Hurra, mina bröder!

Ingångsspråket är gifvet, låtom oss fortfara vidare.

Hvem skulle under en sådan årstid som denna vilja

ega något annat tak än himmelen, någon annan bädd än

små flickornas blågröna sängar i gräset? Hvem skulle vilja

spegla sig i annat än morgonens böljor, rosendagg, fylda

glas och frodiga filbunkar? Hvem skulle vilja dansa i annat

än i chemisen, gå på annat än strumplästen, läsa någon

annan bok än naturens, höra några andra toner än vindens

fläktande och vackra tärnors melodier i solnedgången? Hvem
vill gråta, när naturen ler, hvem vill vara sorgsen, när jor-

den dukar upp den herrligaste middag af sallat, rättikor,

smultron, mjölk och — skinande pokaler? Se, hur hon kläder

bordsbrämet med rosor, och ställer glittrande regnbågar der-

öfver. Märk! huru fisken spritter hit med fatet, han lägger

sig sjelf derpå. — Alltså för den skull, mine bröder! låtom

oss fröjdas och vara glada. Se på Mälaren; krusningarna

på ytan, hvad äro de annat, än leende ansigts-miner på

vattenmassan? Se på björkarna, far och flaxar icke hvarje

blad om hvart annat, liksom för att få famnas och kyssas

och samtala? Ergo — mine bröder, item ett hurra! hurra!

för dagen och den glänsande Junisolen. Det var ett Martis-

skri, liksom af tiotusen man.

Vi äro vid Drottningholm. Fram med buteljen. Tvenne

hurrarop! och ändå, mine bröder! har ej korken flugit ur
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Bacchi kanonmynning. Hej! ut med honom, plang! Der

ligger han och simmar, en ensam, öfvergifven sälle på vågen,

gungar och flyter af och an. — Ha! Se hur det fräser och

pöser! Hit med glasen. Drottningholms skål. Hurra!

Vi ha seglat ett godt stycke i dag. Friskt gick det

åfven, som till en bal. Småningom försvann Riddarholmen.

Vi sågo efter oss i spåren den fräsande ångbåten, ilande,

liksom en korporal med sin rapport, till bestämd ort. Dess

anblick var ej oäfven. Der prunkade herrar med gula

nankinsrockar och kikare, fruntimmer med röda ridikyler

och blå solskärmar. På sidorna arbetade roddaregummor i

sina båtar, liknande afundsjuka sjötroll, som uppstiga ur

vågorna. Der lopp Owen på relingen af ångbåten, der satt

en landtprest med förgyld krycka och sin frus kostbara,

nyss köpta, sjal i handen. Der glammade en hjulbent

kamrer, förtäljde roliga historier, och narrade sällskapet att

skratta. Der glänste ett matknyte, der tittade en riksgälds-

kommissarie ur kajutan, med en mops på armen och en

tandpetare i venstra handen, der nös en, der nös två, der

bugade sig den tredje och sade prosit, under det att en

värdshusnymf nickade åt flickorna på Ekensberg. — Men
ångbåten framrann snart ifrån oss. Vi seglade ensamma.

Friskt lopp farkosten. Vid Hessingen helsade man oss med
kanonskott. Till venster på höjden glimmade Coldinu-ordens

standar. I skogen sjöng en gesäll. Snart höjde sig Kongs-

hatt ur böljorna. En vedskuta knarkade under motvind.

Vädret fläktade skönt. Morgonrodnan förgylde spåren, sken

på snusdosan och hängde sitt släp likt en sväfvande eldslåga

öfver skogarne. Vi höjde en sång: Solen glimmar blank

och trind. Allt stod som ett Eden framför oss; Drottning-

holm började synas. Alla bygnader återspeglade sig i vågen.

Klockan slog 7 i tornet. — Vaktmästaren sprang barhufvad

öfver gården, efter kom en jungfru med två dinglande ålar,

båten stod vid bryggan, vinden bugtade ännu en gång
seglen, tog se'n farväl. — Nu äro vi här; här är Drottning-

holm, här är du, här är jag, här äro vi alla; och ergo, eller

hur, den sanningen kan ej nog genom sigill bestyrkas, och
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ergo en klunk i bottnen. Herrligt prunkar detta ställe fram-

för oss. Dagen är skön, som en jubelfest. Magnetnålen

visar rakt på Juni-solen med den ena och på arracks-buteljen

med den andra ändan, ofvanpå nålen står guden Kupido,

rustad med båge och pil; svänger än nålen omkring, står

guden fast och bastant, — och i ftuidum hvässt och ilande,

far pilen, brännande som Juni-solens stråle, genom våra

bröst.

Jo! Mig bränner pilen i hjertat. Lågan flammar, blodet

sjuder. Hvad sägen I, mine bröder, skola vi försöka dämpa

hettan, eller huru? \'älan, låtom oss taga en himmelåtsträf-

vande rakett, en fidei-kommissarius, en kallqvistare, en nagel,

en hals-löpare, en bedröfvelse-propp, en stoj-om, en himmels-

dryck, 15 och V2, en perla, en dragon, en hyrkusk, som
rullar om i inelfvorna, en slagtaregesäll, som ihj elslår all

bedröfvelses apel i hjertat, en drabbis, en filigrön, en Sten-

borgare, en Cederholmiana, en pickelhirilirirustikus, som

hänger ett grönt skimrande flor öfver näsan. Men är tiden

inne härtill? Låtom oss höra, hvad astronomia coelestis eller

den himmelska stjernkonsten säger härom? Jo, han talar

så här.

Solen är ej annat än en stor, ofantligt stor, skummande
punschbål, hvarur englarne dricka. En bål, som, i trots af

sin storlek, likväl uttömmes innan aftonen. Det skönjes

tydligt deraf, att mot klockan 9 på qvällen minskas hennes

glans, skymningen breder då sitt täckelse öfver horizonten.

tills den tömda bålen slutligen nedsättes i köket hos Natten,

för att tvättas i oceanens gryta. Hafven I ej hört talas om
solrök? Hvad är den annat, än den fräsande bålens ånga?

Stundom synes bålen eldröd, då är hon full af idel ren.

obemängd arrack ; stundom synes hon blek, då vaggar hon

endast rom i sitt sköte. Sommartiden ser man henne länge,

men dricker då piano och efter beqvämlighet; om vintern

tömmes hon flux vid middagsmåltiden kl. 4, ty i vinter-

kölden behöfvas fluidum och en god Bacchi värmande pels.

Orientens serafer supa sig först pirum, derföre äro morgon-

rodnans kinder så röda, derföre dryper hela naturen i morgon-
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stunden at" punschdagg; sjeltVu blommorna stå ju rusiga och

^'aggande, och öppna barm och bringa för hvarje fjäril och

vestankyss. Längre fram pa middagen bäres bålen högre

upp på den himmelsblåa skifvan. Ser man icke stundom

månen simma vid ändan, som en utkramad citron ?

Slutlio-cn nedbäres bålen mot vester eller aftonsidan,

der stjernorna börja samla sig för att äfven läppja på saften.

Hur ser man icke punschvågor flyta öfver sjöar och moln

och fält I Allt darrar och skälfver i purpur. Hvad är väl

den så högt utbasunade stjernmusiken annat, än ett hurra-

skrål omkring bålen?

Hvarföre svänga sig alla våra planeter ikring solen för

att derifrån hemta lif, styrka och värma, om ej hennes

safter voro lockande? Hvarför är Venus så nära placerad

intill henne, om ej derföre, emedan kärleken helst hvilar

sig under drufvornas skygd? Hvarföre är handelsguden

Merkurius stäld mellan solen och Venus, om ej derföre,

att han som en artig kavaljer skall transportera på thé-

brickan det fylda glaset till madam i den röda roberonden.

Jorden spottar icke heller i remmaren, likasom vi hennes

kära söner.

Att äfven Mars med sin plit lägrat sig kring bålen, bör

ej förundra någon : vin gifver mod och tapperhet. Gubben

Jupiter, något förnäm, vill ej på nära håll synas vara någon

drinkare. Också behöfver han, såsom gammal, hela 80 år,

att lunka omkring det fraggande fluidum. Hans pappa,

Saturnus, har 7 flaskor hemma i skåpet, och dessutom en

hel ring af fylda glas ; han har podager och orkar icke

hvar dag gå på Nobis. Uranus, såsom mest eterisk, försmår

det sorlande jublet, och lefver i sin studerkammare tyst

och stilla. Så lärer oss astronomia coelestis. Med hvad

säger geographia terrestris? Den talar så här: I den gvUene

åldern strömmade floder af vin ikring alla länder. Endast

i Eden funnos fyra sådana, och det var visst tillräckligt

för tvenne personer. Men sedan menniskorna började van-

slägtas från sin första oskuldsperiod, borttorkade dessa floder,

deras safter uppgingo i stället uti rankor, slingrande och
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sköna, och andra herrliga växter. Framför allt utspäddes

guldålderns vin i den stora verldsflodcn. Noach var då den

enda, som i korkade buteljer förvarade en del. Men innan

årets slut voro de tömda. Hvad skulle man väl också före-

taga sig, under en så dufven och ruskig väderlek? Men
jorden blef torr. Drufvorna började uppväxa till en tröst

för det efterlefvande slägtet. Man plockade, man pressade,

man smakade, man rörde om, man smakade, man rörde om,

man smakade, och fann, att det smakade förträffligt. Från

den tiden höjdes lyran och glaset, och älskarens öga och

flickans barm. Från den tiden räknade alla fria konster

sin början, musik och dans och måleri och poesi. Drufvan

stämde själens strängar, gjorde foten och handen lätta,

hjertat klappande. Bacchus upphöjdes till gud. Fester in-

rättades till hans ära. I norden, der ej drufvan växte,

fröjdades man af kornets must och mjödets fradgande vågor.

Ingen blef lottlös. Så lärer oss geographia terrestris.

I hafven hört mina argument, mine bröder! Nu följer

sjelfva tillämpningen, och den lyder så här.

Himlen dricker, jorden dricker, all naturen, blommor,

växter och träd dricka, djuren dricka, och vi, mine bröder!

skulle vi ej följa samma lära? Klang, glasen tillsamman!

Lefve himmelens bål och vare alla bålar fyIda på jordytan!

Djefvulen må annamma sjelfva djefvulen, vi annamma glaset;

han skall få stå och se derpå, tills ögonen trilla ur pannan.

Han må tömma sin glödande tackjernsbål — vi dricka nektar

ur klingande glas.

Ja, skål för Mälarens drottning! Ar ej Lofön en liten

rubin på Sveas klädnad? Hur täck, hur skön! Topp, mine

bröder ! Låtom oss göra en vandring i parken. Något stelt,

fransyskt och kruserligt möter oss väl här och der, med

erinran om Gustaf HLs tider; men det hela är dock behag-

ligt. Ruinerna der borta börja nu först få utseende af

ruiner. De susande syrenerna hänga sina blomsterarmar

deröfver. Vattenkonsten står som en mumie, hvari fordom

varit ett spelande lif. En och annan arm hafva Herkules

och de öfriga kämparne förlorat. Gångarne äro icke mera
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krusade, grässtrån sticka fram och väcka tanken på den

tystare stillhet, som här råder. Häckarne äro dock ännu

af gammal vana klippta och friserade. Träden höga och

skönstammiga. De stå dock alla liksom till parad, icke

promenerande och glädtigt om hvarandra vexlade. De erinra

om hofetikett. Krökta gångar, böjda afvägar förnöja ögat.

Se der den lefvande teatern med sina gröna kulisser. Nickande

trän! Berätten mig, hvad I här sett. Glädtiga fröjder, I

aren som de i fjol affallna löfven, bleknade och förmult-

nade. Intet jubel höres här mer, pomp och karruseller äro

försvunna. Den blåa himmelen hvälfver väl ännu samma

slöja öfver träden, de glittrande vågorna kyssa ännu samma
stränder; men ingen Gustaf finnes mer. Hur liHigt måtte

icke här varit under hans tid! I hvarje träd glimmade

lampor. Här var dans och maskerader i det gröna, musik

och skratt, handelsbodar, fläktande roberonder, burar fulla

med foglar, rim och floder af vin. Tornerspel och myrten-

kransar, månsken och kyssar, rykande pastejer och blinkande

flickor. Solrosor och pioner kring gångarne, under det de

blygsamma sipporna smögo sig undan långt bort i de gröna

skuggorna. Stallmästare i gula skinnbyxor, stampande hästar,

krusade gångar, fönster fulla af blomsterkrukor, stekvändare

och högbröstade kalkoner. Tripp, tripp af kammarjungfrur

;

dunk, dunk af trafvande lakejer. Rullande ekipager med
betjenter och vajande sidenbuskar, sminkade kinder, renetter,

rök ur alla skorstenar, gungande broar, vimplande båtar,

knall i skogen, dammande vägar, uppslagna romaner, badande

hofFröknar, knappnålar i gräset, afplockade löfkojor vid sjö-

stranden. Flora bekransad, en bockande prest, en målande

artist, en i vattnet simmande morian, afbrutna floretter, en

tappad stigbögel, rimmande poeter, hungrande sekterare,

trinda hofråder, käglor och fortunaspel, björnar i dans,

aktörer i hvita strumpor; ja,

Här med de smånätta ben

Trippade fru och mamsell.

Lysta af midnattens sken.
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Xär som det skymde, blef qväll,

Mången en nymf i allén

Gick med sin Damon så säll.

Täckt af den skuggande gren.

Kärleken stod i hvart snår

;

Bågen mot fullmånens ljus

Blänkte, och blödande sår

Gaf den vid nattvindens sus.

Och när som stjernornas hår

Sam uppå vågornas krus,

Rann mången kärlekens tår.

Göken här hördes i topp.

Sprutande floder man såg

Högt uppå Floras salopp

Stänka sin daggiga våg:

Glädtiga bröder i tropp.

Flickor i sjungande tåg.

Barn uti jollrande lopp.

Hör, när som dagen var släckt.

Och när som qvällen på tå

Trippande kom, vid en fläkt,

Stigen från böljorna blå,

Såg man aktriser, helt täckt,

Mellan kastanjerna gå.

Prydda i skiftande drägt.

Och när trumpeten gaf ljud,

Spelet begynte. En hvar

Lydde dess kallande bud,

Lopp till sitt rum, par om par;

Älskarn så glad till sin brud.

Kämpen med svärd och standar.

Pådrog sig riddareskrud.



91

Gröna kulit:t:crnuy nul

Rördes vid vindarnes smek,

Täekte med rosor och blad

Kärlekens löjen och lek.

Och när aktören i rad

Höjde sin stämma sa vek,

Siskan i toppen ock qvad.

Klappningar, löjen och skrål

Hördes bland suckar och gråt.

Somliga tömde en bål,

Glada vid pukornas ståt.

Andra vid stjernornas prål

Följdes på stigarna åt.

Andra med klingor af stål

Stredo på krigsgudens stråt.

Och när som morgonens glans

Mildt uppå slottsfönstren brann,

Båtar man sås: i en krans

Fara kring strand af och un.

Der kring en majstång, som fanns

Flätad med rosor, så grann,

Svängde sig sjömän i dans.

Hvar en sin Kloris der tog,

Sippor beprydde hvar hatt.

Spelman på strängarne slog,

Gjorde hvart hjerta så gladt.

Kärlek kring fjällar och skog

Gjorde så månget ett spratt

Och mången mö till sig drog.

Stillheten bådar nu här:

Glädjen har slutat sin fröjd;

Flora väl ännu beklär

Marken, der blomman är röjd :
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iVIcn ingen Venus här är,

Hvilken kring dal och kring höjd

Skönaste blommorna bär.

Ack, uti grafvarna re'n

Hvila de hjertan, som då

Gräto vid stjernornas sken,

Logo mot himmelens blå.

Tystnaden stum och allén

Synes på grifterna gå,

Visa de multnade ben.

Bröder! An andas mitt bröst.

Sverige är lyckligt och sällt.

Kring det förflutna är höst.

Kring detta nu har sig stält

Frihet och kraft till vår tröst.

Derföre på detta fält

Höjom för hjelten vår röst.

Lefve vår älskade kung!

Lefve vår Oskak, vårt hopp!

Broder, tag glaset och sjung,

Sjungen nu alla i tropp

!

Lefve Karl Johan, vår kung

Lefve prins Oskar, vårt hopp I

Lefve, ja lefve vår kung!
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N:o 3.

Skönhetslinier tecknade på en klippa nära Brunsvikens strand,

vid åsynen af en englaskön, badande flicka.

Jblär sitter jag, som en stygg korp på min mossiga sten i

den svarta domino-drägten. Skrämmer jag dig, du täcka,

sköna, obekanta flicka? Med hvad namn skall jag nämna

dig? Ottilia, Adelaide, Hilma, Lina, Rosalie, Kunigunda?

Dock, hvad betyder ett namn? Du står ju blottad och bar,

skild från alla namn, alla fåfänga prydnader. Ditt namn är

qvinna. Guddomliga, tjusande minne! Trollande englasyn

från högre verldar! Ljufliga perla på gräsets siden! Glim-

mande blomma vid stranden! Snöhvita ros i lunden! Guds

leende blick ned på mig! Herrliga, ädla, vördnadsbjudande

gestalt, du står der i solnedgången, uti naturens stora tempel,

hvilket i detta ögonblick tyckes endast vara upprest till en

kolisé för din fagra bild, du står der, rodnande, som mor-

gonrodnan, när hon uppgår ur Oceanens bädd och förlägen

finner sig förrådd af de nyfikna stjernornas blickar, blyg

som qvällens ljus öfver Bellevue-parken, lätt andande som

vinden en pingstdagsmorgon öfver Hagas blomsterfält, när

alla klockorna sammanstämmigt klinga i staden, — jag helsar

dig, sköna, fullgjutna, herrliga gestalt, och nedfaller i tan-

karna gråtande till dina fötter. Naturen liksom återhåller

anden vid din åsyn. Vågen darrar, stjernorna darra, löfven

darra, betagna af en mäktig tjusning vid din anblick. Hvil-

ken helig stund, hvilket famntag af allt skönt och herrligt!

Nejden tystnar allt mer och mer. Göken ropar ännu några

gånger i Hagaparken. Böljan utrullar sitt af Hesperus

purpurstickade täcke, som af kärleksfulla aningar och suckar

höjes och sänkes ; det ligger viftande likt en femtonårig

sultaninnas brudtäcke. Naturen är skön i denna stund;

men blott genom dig och för din skull. Betäckt af lönnars

fläktande skugga, genom hvilka Ijusstrålarne nyfikna fram-
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tränga, står du der — ömätt darrande, som an spegelklar

källa, mildt leende och åter rodnande, med blicken mot
marken. Månne ej för evighetens invånare jordens sköna

qvinnor synas såsom lysande himlakroppar, eller såsom

smälta silfverpunkter på jordens dimmiga slöja? Månne
icke, när dunklet, likt en Hickas andedrägt öfver en skinande

spegel, betäcker de saligas lunder, månne icke dessa saliga

äfven sända sina blickar hit ner, och betrakta med hän-

ryckning jordens leende tärnor?

Kanske lyser du nu för dem, lik en aftönstjerna.

Skuggorna omkring dig tyckas dem vara sväfvande moln,

ditt hår den utstrålande ljusfloden, din skälfvande förtjus-

ning aftonstjernans dallring på rymden, ditt nedstigande uti

vågen hennes nedgång i vattnet, och ditt långa, ljusa hår

hennes Hytande silfverlockar öfver sjöspegeln. Tjusande

flicka, hur guddomlig, hur englaskön är du icke! Det ned-

böjda hufvudet förråder blygsamhet, liksom liljans lutning

mot gräset, när nattens dansande skaror uppgå på fästet

för att betrakta henne. Ditt hår fladdrar likt ett flödande,

doftande moln kring en rosenkulle, eller som österns sky

kring en serafs anlete. Din panna är ren och klar, som

vattenytan under de blidaste sommardagarne; på den samma

teckna sig själens alla rörelser så mildt och stilla, liksom

sefirens krusningar på böljans glas midsommars-aftonen.

Ögonbrynen äro lätt uppdragna skyar, hvilka sväfva

öfver solen vid lärkans sång, då vårgudens purpurstänkta

mantel fladdrar öfver jorden. Och dina ögons brinnande

glans, hur oförliknelig, hur skön! De äro för mig, hvad

solen och stjernorna äro för himlen. Milda, talande, blixt-

rande, känslans ljuspunkter! själens eteriska kropp! o, ljusets

ljus! — eldiga uttryck! och din kind, hur fager och herrlig!

så fager, att ej rosens, icke solens kan vara täckare ! Snö

och purpur och purpur och snö bilda dess milda prydnad.

Ingen annan är värdig att kyssa den samma, än en ljusets

härold. Jag har betraktat morgonrodnan och bäfvande

rikådat dess oändliga prakt; men dess rosor vissna vid din

kinds hulda behag. Vid din anblick har morgonrodnad
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och sol och hiniinel och onglar och salighet lor mig upp-

gått. Den största djctVul skulle vid din åsyn utropa: Gud
hnnes! Han skulle blekna och nedfalla, som rimfrosten för

solstrålen, ja, han skulle ropa högre än algrundens alla

tordön: en Gud lefver — ja, en (iud lefver, ty du leiVer

och anda?; och salighet linnes, ty du i\v himmel och s-i-

lighet! Du suckar. Ack! om denna suck kunde skapa sig

till en synlig gestalt, kanske iklädde den sig en liljas skap-

nad, eller tog den formen af den skönaste fjäril.

Du ser dig åt sidan, och plockar på ett blad, hvarpä

en liten lysmask kryper. Han kan ej lysa. Stjernorna

slockna i solens närvaro. Du ser på en blomma vid strand,

och småler och räcker handen sakta åt henne. .Vek I Kunde

hon röra sig, kunde hon förstå dig, bugande skulle hon då

nalkas din glans, öfvergifva vattnets andar och deras sagor,

den språksamma vassen, alla sina systrar och den smickrande

böljans spegel, för att få vid din barm ännu en gång andas,

höra huru en engels hjerta slår, luta sig med tårar till ditt

bröst, se ännu en gång på dig, såsom vi mot fästet vid en

öfverjordisk syn, sucka och dö. Blida, himmelska Hicka

!

Ännu förunnar du mig att betrakta din bländande prakt.

Du vänder dig mot mig och småler. Din mun är lik —
törnrosens halföppnade knopp : hur rund, hur täck, hur be-

haglig, hur röd I Hvarföre kan du ej kyssa din egen purpur-

läpp, för att få i en brinnande kyss tyda för dig sjelf din

egen salighet i denna stund. Den liknar ett rödt morgon-

skimmer, som sväfvar öfver en rad af hvita sippor om våren.

Tyst och stilla står du der. Du behöfver icke tala. Du
är sådan som sjelfva naturen. Hon talar äfven då, när ej

något ljud uppgår från hennes bröst. Dina runda, väl-

bildade, snöhvita armar likna ett famnande månsken, hvilket

vinkar och lockar, hvälfver sig sakta, sänker och höjer sig

mellan skuggorna. Nu sjunker solen i böljan, lik en glim-

mande fröjdetår. Har din åsyn lockat henne, att så tidigt

skynda sin kos? Hon bortkastar sin spira, krans och mantel

tor att nedgå i vattnet och badande få omfamna dig.

Men se uppåt rymden I I spetsen för stjernorna tågar
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tempeljungfrun Venus. Vid din anblick stanna de på hvalf-

vet i ordnade körer. Din invigningstimma slår. Skogen

kring Brunsviken är som ett skönt, grönskande siden-

omhänge kring den brudbädd, dit du skall nedgå. Nu rör

du din fot, rädd blickar du ännu en gång omkring dig.

Nu försvinner solen, sista kuku-ropet höres i Haga, vinden

rullar ut vågen, hviskande böjer sig vassen, blommorna

fyllas med perlor, längtande utsträcker du armarne mot

böljan, och i en blick gömmer du de blottade formerna i

dess famn. Vattnet ringlar sig omkring dig och smeker

din tjusande bild.

Sköna svan på den gungande ytan ! Täcka Anadyomene

på den sälla, glittrande planen! Har böljan ett hjerta, hur

mäktigt skall det ej slå mot ditt eget hjerta i denna stund!

Hon famnar dig, hon kysser dig, hon brinner i eldslågor.

Ditt buckliga hår flyter som en morgondimma öfver sjön,

beglänst och genombrutet af vesterns aftonrodnad. Hur tätt

sluter sig ej vattnet omkring dig ; det darrar och skälfver

af trånad. Der upp-porlar en bläddra från bottnen. Var det

en suck från de fängslade andarne i djupet? Sköna flicka!

hvilken salighet ingifver du mig icke, och likväl måste jag

gråta vid din åsyn. Vet du väl hvarföre ? Ack ! der du nu

står, hur liknar du icke en vattenros, som under blomnings-

tiden prunkande höjer sig öfver ytan; men vid sitt förviss-

nande åter sänker sig ned under böljan. Ljufva, men sorg-

liga öde! Rosor och tårar äro eder lott, I jordens tärnor.

Vore jag deruppe i skyn — jag toge dig med mig på ett

gullmoln, förde dig genom millioner solhaf, tills jag slut-

ligen stode med dig bland kerubernas skaror. Harporna

skulle vid din anblick tystna, från Herren skulle en suck

uppgå, hvilken i ögnablicket framblänkte till ett grönskande

Eden, till en skön för dig skapad verld. Ja ! Om du upp-

sväfvade med mig, jag skulle få solen att hejdas i sin fart

och den vandrande månen att stanna öfver din hjessa.

Förtärande och dock ånyo lifgifvande gestalt ! Ar du en

dödlig? Häftigt andande, håller du handen på bröstet och

blickar mot himlen. Ser du någon snöhvit, sväfvande dufva
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öfver dig? Hör du någon röst, som signar dig? Hör du

englarnes musik ? ])u vinkar med handen. Jag skall vara

tyst, som ett dun på en stilla yta. En tår faller från din

kind. Jag förstår den. Du betraktar templet och de stora

ljuskronorna, som hänga der uppe, du hör orgerna spela i

domen, och du tänker: ännu är min själ obeliäckad som
vattnets spegel, bibehåll mig, o himmel, i en oskrymtad

renhet ! Herrlig var du i din jordiska glans, nu står du i

din himmelska, bedjande och stum. Solens fackla är släckt

i böljan, aftonklockan höres frän Solna, ödmjukt böjer du

ditt hufvud, blickar än en gång mot skyn, uppstiger och

kastar den blåa, fladdrande slöjan omkring dig.

Min syn är försvunnen. Sitter jag ännu qvar på dig,

o klippa? Himmel! hvi kan jag icke med en mejsel forma

dig, du hårda massa, till en afbild af hvad jag sett? Hän-

ryckt ville jag famna om dig, tills jag kunde göra dig

lefvande. Min syn är försvunnen. Det är natt för mitt öga.

Ingen stjerna lyser mera för mig. Väck mig icke, vind, i

min dröm! Tystnen, fläktande iöf! Viljen I med qvinliga,

af afundsjuka gröngula tungor smäda hvad I sett! Sköna

flicka, farväl ! Du tog mitt allt. Jag har icke mer något

lif. Är jag vaken? Nej, det var blott en dröm. Hur him-

melskt att så drömma. Hvad är det, som glimmar i skuggan

der midt öfver sjön? Det är hon, det är hon, himmel och

afgrund! det är hon. Vind! bär mig i en blink till henne.

Våg! kasta mig på dina armar öfver ytan ned till hennes

fötter. Gud, hon försvann ! Evigt tjusande flicka ! Jag har

sett dig, och jag har sett nog i verlden. Du är försvunnen

och med dig slocknade solen på himmelen, stjernorna miste

sitt sken, blommorna vissnade, löfven föllo af träden, allt

blef liåöst och dödt. Dock, hvad hör jag? Hvilka toner

är det väl, som framdansa öfver vågen? Det är böljornas

sång, hvilken de diktat, när de buro dig, milda flicka, i sitt

sköte. Det är din brudsång, hvilken utbreder sig öfver

vattnet. Brunsviken synes som ett glindrande fortepiano.

Hvarje våg är en tangent, hvarpå vindarne spela. Hvilken

klang, hvilken musik! Tyst! Jag vill höra, hur den ljuder.

C. F. Dahlgren, Skrifter. I. 7
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Stilla, 1 systrar ! Från djupet så sakta

Möten den sköna vid grönskande strand.

Gån, att vid stjernornas facklor uppvakta

Himmelska flickan på böljornas rand.

Se, hon nalkas.

Vinden skalkas

Med dess lena hår.

Bugen er, sjungen, när hit, för att svalkas,

Uti vårt famntag hon leende går.

Sängen är bäddad, så mjuk som ett siden,

Lakanen vifta, fagra och blå.

Täcket är rosigt. En guldranka, vriden,

Synes kring vattrade kanterna gå.

Vi på sängen

Gröna hängen

Flätat rundt ikring.

Och öfver ytan, som rosor på ängen,

Perlor vi strött i en lysande ring.

Hvem är den tärnan med facklan, som prålar ?

Aftonens stjerna. Vid stranden hon står,

Mildrikt dess skimmer den sköna bestrålar,

När till sin brudbädd hon blygsamt nedgår.

Berg och branter,

Vikens kanter

Sända vindars ljud.

Stämmen en brudsång, I luftmusikanter,

Nu för vår blottade, skälfvande brud.

Se, hon nedstiger till oss, den sköna.

Lyften helt sakta dess glans på er arm,

Stilla, så stilla här öfver det gröna.

Ack! hur hon brinner blossande, varm.

Hvilken ära

!

Nu vi bära

Solars sol med oss.
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Gun<j:cn si\ sakta krin<j: stranden helt nära

Rodnande bruden vid stjernornas bloss.

Snöhvita svan pa vågorna skära!

Blif du vår drottning och guldspiran tag.

Hyllande lydnad vi alla dig svära,

Aldrig skall brytas din bjudande lag.

Dig vi fira,

Dig vi sira

Med en hafsfrus krans.

Vi våra armar i månskenet vira

Kring dig så tätt i en slingrande dans.

Tro oss. I djupet de skönaste lunder

Utaf koraller dig bjuda till ro

:

Slott af demanter i vågornas grunder;

Tusende glittrande sjöbarn der bo.

När som lunden

Böjes, grunden

Skakas häftigt opp.

Böljan, i fredliga kulorna bunden,

Rörs vid korallskogens susande topp.

Såg du väl kruset i aftonens timma

Uppå vår yta ? Det ringer till qväll

Ned uti djupet, och dallringar simma

Derför så fridsamt på sjön kring hvar hälL

Sköna flicka!

Värdes blicka

I vår boning här,

Kom, att ur nektar-pokalerna dricka,

Dem en kristallstod på sjöbottnen bär.

Ljufliga ängar på djupet du finner.

Källsprång bland klippor man forsande ser.

Fiskar, som stimma, en perlkrans, som brinner

Och mången ros, som sin krona framter.
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Kom, o sköna!

Kom, att löna

Trogen hyllnings ed.

Trohet vi svära. Med vass dig bekröna,

Vilja dig gunga i sjödjup et ned.

Dock du befaller. Vi lyda din vilja,
o

Åter vi bära dig mildt opp till strand.

Grufliga lott! Vi måste oss skilja

Från dig för evigt på spegelens rand.

Stjernor, svinnen

Och bortrinnen:

All vår fröjd är all!

Eko, förtälj du vår suck, våra minnen

Utaf den hulda med sörjande skall.



MOLLBERGS EPISTLAR.

2.

DJURGARDEN DEN FÖRSTA MAJ.

EN KAMERA OPTIKA I NIO TAFLOR.
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FÖRÖ R I).

Bref från Lisette till dess kusin pä landet.

Min aldranådigaste nådiga kusin !

!

Efter min värda kusins begäran, skickar jag nu med budet de

åstundade Mollbergska epistlarna. Kusin kan då alldeles skrämma

slag på en fattig menniska. Det är ju alldeles horribelt, att ett

fruntimmer af min värda kusins konduit vill läsa något sådant

böfvelstyg, som de nämda epistlarna. Jag har ej vågat titta uti

dem. Kusin kan tänka, att ibland andra frivola saker, som der

förekomma, skall det äfven stå omtaladt, att en femton års flicka

utan något öfverplagg sprungit kring hela Brunsviken med en

arracksbutelj i hand, tagit sig då och då en styrkedryck, plaskat

i vattnet, skrämt ett par hästar att skena vid Stallmästaregården,

och gjort, himlen vet allt hvad för hokus pokus imellanåt

Vidare, att ett sällskap på Drottningholm slagit sönder alla

blomsterkrukorna för trädgårdsmästaren, nedtrampat Floras par-

terr, hissat vaktmadamen upp i götiska tornet, dansat med alla

värdshusnymferna på slottstaket, setat på borggården grensle

öfver guden Neptuni axlar, tömt en bål på hans hufvud, och

slutligen hängt ett punschglas till kläpp uti kyrk-klockan. Sådant

ar ju alldeles himmelsskriande. Författaren skall vara en ung

bon-vivant, tjock, rödbrusig, alldeles fyrkantig, som tillbringar

förmiddagen på Riga, eftermiddagen på Dufvan, qvällen på

Kejsarkronan och natten i högvakten. För all del, läs icke hans

lättsinniga och syndiga målningar. Han är en förförare, som

icke blott kan komma din oskuld att vackla, utan, hvad som

värre är, kan komma dig att älska flaskan mer än en qvinna

höfves. — Min biktfader sade till mig härom dagen: ^Låt aldrig

någon sådan bok finnas i edert hus. Det kan skaffa Fder ondt
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rykte, och ni vet, hur beställsamt sqvallret är. Använd hellre

edra penningar i)å Kotzebues moraliska pjeser, Lafontaines ro-

maner eller på inköp af mina skrifter. Att uppväcka skratt och

allvar, att flyga än från det höga, än ned i det låga, än gråta,

än jubilera, det är ju den allra besynnerligaste blandning i verlden.

Det passar ingen ädel menniska att le. Vore jag uti författarens

ställe, hellre använde jag min tid vid virabordet, eller att blåsa

upp mig till en domare öfver saker, dem jag ej begriper, att

intrigera, vara lycksökare, böja mig efter tidens usla, eländiga,

jämmerliga, brokiga och krokryggiga nycker, än att, i trots af

den förskämda blygselns rynkade panna, som ej fördrar att man

målar naturen sådan den är, fri uppresa hufvudet och låta dylika

underliga ironiska figurer uppspringa ur en kokande hjerna.'^ —
En ung man, söm stod bredvid mig och hade åhört samtalet,

vände sig derefter till mig och sade : ^^Men, min nådiga, ni har

ju icke läst den i fråga varande skriften. Man bör ju tro det

bästa om menniskor och äfvenså om en bok. Försök att göra

er ett rätt begrepp om det anständiga eller oanständiga i tal

och skrift. Jag vill gifva er en anvisning. Läs Kellgrens företal

till Bellmans skrifter, och döm sedan. '^ — Jag teg; men du kan

väl förmoda, hvad jag tänkte, då den unga mannen nämde

Bellman, hvilken, som du sjelf hört, aldrig rimmade oftare, än

när han låg i gatuhörnen med pokalen i hand.

Nog härom. För att göra dig till viljes, skickar jag nu den

omtalade boken. Men du har hört mina och andra förnuftiga

menniskors varningar. Just nu på ögonblicket fick jag af en fru

på söder veta, att författaren skall hafva mist högra örat på

Albano, att han har två fingrar på venstra handen och aldrig

röker tobak, att han är gift, men att hans kära hälft för trenne

år sedan rymt från honom till Karlskrona, der hon föder sig

med att göra fruntimmers-kalsonger. Tänk dig nu bara en sådan

figur, slå sedan upp Mollbergs epistlar och bäfva.

Din oföränderliga

Lisette.



Djurgården den första Maj,

Första taflan.

Klockan är tre på morgonen. Auroras jungfru börjar redan

haka kjolen på röna, uppkrafsa håret med händerna, hosta

så att daggen faller af grenarna i skogen, maka med eld-

tången i spiseln, leta efter flinta, stål och fnöske, slå eld

och blåsa på österns slocknade kol. Aurora ligger imeller-

tid i sin kammare med nedhissade gardiner och sofver vid

sin mans, Titons sida. Kall och tvär och hopkrumpen

ligger gubben, som stubben i en mosse, med silfvertäcket

draget öfver hufvudet. Han vänder sig om, gäspar, tummar

på klockan, tar sig om nattmössan och säger: »An, min söta

du, kunna vi sofva en stund. Klockan är ju endast tre.»

Derpå vrider han på sig, kör hufvudet mot väggen och

igenslår ögonlocken, liksom en krögare igenslår locken på

bögliga tennstop. Aurora småler, blinkar med ögonen och

nyser, så att eldstrimmor fara öfver hela horizonten. Gubben

hviskar prosit, rör dervid på stortån, böjer på högra knät

och inslumrar åter.

Men — hast du miv geselni

:

Bäst som gubben hvilar.

Makan smilar

;

En och annan fluga

Börjar suga

Uppå droppen

Uti toppen

Utaf tall och gran

;

Bäst som tystnan råder.

Minsta veck och vader
n

An ej röras uppå hafvets ban
;
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Bäst som fjäll och plan

Slumra än, med hvit kraschan

Uppå brickan;

Bäst i sprickan

Utaf klippan ugglor glo,

V^akna upp, men slumra strax till ro

;

Bäst, bäst, bäst detta föregår, kommer en hel svärm

af musikanter, pipande och låtande utanför Titons och

Auroras dörr:

Strax de börja sjunga

Med en Ijuflig tunga.

Gratulera

Och charmera

Med en klar musik;

Mark och skog och vik

Ljuda skönt af denna sång.

Gubben vaknar af dess glada bång.

Tager sig om haka,

Hviskar till sin maka:

»Hvad är det för larm ?» —
Hon med eldig barm

ropar: »Vet du då icke, hvad dag det är? Är du då så

glömsk se'n i fjol? Det är ju första Maj. Tag på dig natt-

rocken, gäck ut och tacka herrarne och gif dem en liten

föräring.))

))Oui, oui, madame,)) svarar guden, skuttar dervid ur

bädden. Nattrocken kastas kring kroppen. Dörren öppnas.

Musikanterna, svanarna, buga sig med de snöglänsande

nackarne, gubben lyfter på mössan, tackar för besöket och

kastar hvita liljor åt dem. De börja att sjunga följande

sång:

Det är Maj :: uti dag.

Tusen slag

Utaf nöjen.

Ro och löjen.

Nalkas kring er strand med hurtigt lag.
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Först iiuni ser : : i ^ nrt s])i\v

Blidstii vAr

Hit anlända,

Kärlek tända,

Fläta mvrt oeh rosor i sitt här.

Ty med Maj, : : skönsta brud,

I en skrud

Grann och herrlig,

Gossen kärlig,

Skall förlofva sig vid lärkors ljud.

Märken nu : : hvnd han ger

Oss och er,

Som en gåfva,

Skönsta håfva.

På sitt bröllop, der ni stranden ser.

Först han mildt :|: bäckens band

Med sin hand

Lofvar lossa,

Tjäll och mossa

Blomsterkläda med en fager rand.

Se'n också, : : glad och varm,

Mälarns arm

Vill han smycka,

Rosor trycka

På dess mantel och dess klara barm.

Hör nu på, : : Auror', *.

Nya skor

Dig han skänker.

Spännet blänker.

På skospetsen svns en gulltofs, grann och stor

Han ock vill :|: en så nätt

Toilette
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Åt dlo" ififva,c o
Gylne skifva,

Och af breda purpurblad en rosenplätt.

Han tillsagt :|: hvarje ö

I er sjö

Att sig pryda,

Glädjen tyda,

Och med perlor sig på bröstet strö.

Märken se'n : : i det blå

Fiskar små

Vill han värma,

Och beskärma,

Kalla dem att fritt till Ijufsta lekar gå.

De tystna. Aurora framstiger, tager ur det rödmålade

skåpet ett krus af den himmelska, poetiska nektarn och

bjuder musikanterna ett glas.

De nicka

Och dricka.

Se förnöjda ut,

Slicka sig om rödan trut.

Imellertid uppträder hafsguden, och blickar ut åt nejden

bortåt solens kammarfönster. Solen är redan klädd i sin

eldfärgade mantel; hans fönster står uppslaget. Håren

fläkta för morgonvinden. Titon, hafsguden och Aurora

helsa god morgon. Solen nickar och säger: »God dag, mina

vänner!)) Härvid ser han så förnöjd ut. Alla skrynklorna

på pannan äro försvunna. Fogeln i hans blåa bur börjar

redan sjunga. De röda eldlöfven röra sig uti parken.

Daggen glittrar, som perlor på himmelsrosorna. Morgon-

stjernan, hvitklädd, ilar mellan träden och blomstren bort

till den skuggiga parken, under det hon imellanåt plockar

daggens diamanter och fäster dem i .håret. Svanarna börja

ånyo att sjunga.

I
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Sol!

Vid vår pol

I Helsad nu

Vare du

!

Blixtrande öga du bär,

Som elden det tär.

Vi helsa dig, gud!

I din glittrande skrud.

Ditt värmande bloss

Har kallat till oss

Den leende vår,

Och rosorna,

Klipporna,

Ångarn e,

Dalarne,

Kullarne,

Foglarne,

Våororna,

Ekarne,

Björkarne,

Skvarne

Eldas till fröjd i hans spår.

Mäktig, o solgud, du är.

Spiran du bär

Bland stjernornas här,

Och norden

Och hela jorden

Du famnar, och mildt dem med strålar beklär.

Hvem är lik dig?

Hvem uppå din stig

Vågar gå

I det gränslösa blå?

Tillbedjande,

Knäfallande

Blicka vi hän från vårt hus

Upp till ditt lågande ljus.
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Sol!

Vid vår pol

Helsad nu

Vare du.

Hell dig och din makt

Och din lysande prakt!

Alla, alla

Vi dig kalla

Fader, ty du i ditt sköte bär

Hvarje väsen, som på jorden är.

(Svanarna aftäga under säng. Solen vinkar åt hafsguden och

Aurora. Han talar:)

Maj, min dotter så skön, med våren, sin korade fästman,

Kommer i dag till mig, förd på en gyllene char.

Derför min vilja är, att allt i himlen, på jorden.

Skall med gamman begå denna högtidliga stund.

Skynden till Djurgålns park, tillreden prydliga sängar,

Lifven hvart hjerta till fröjd, hurra och jubel och sång.

Snart anländer jag dit i vagnen med lågande hjulen,

Förd af gnistrande spann högt i den luftiga sky.

Här två spiror jag ger, med glimmande guldet beslagna,

Väcken med deras kraft slumrande andarna opp.

Lössen i vågor och dal och isomgjordade bäckar

Fängslade skaror med kraft åter till frihet och fröjd.

(De emottaga spirorna och aflägsna sig vördsamt.

J
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Andra taflan.

röreställer yttersta udden af Djurgården. Vintren, en toif

alnars hög isgubbe, går och ruskar på sig mellan träden.

En hvit, kall blod dryper från hans ^naglar. Ögonen rinna.

Håret är slokigt. Krokig, andetruten och sorgsen lutar han

sig mot en tak-is. Han "är åtföljd af tjutande ulfvar och

qvittrande talgoxar. Slutligen nedsätter han sig på en

klippa, och talar:

Min tid är då all. Ögonen äro blefna mörka och för-

bländade af solens strålar. Mitt välde är lyktadt. Lunder

och skogar äro mig upproriska. Förgäfves kämpa nordan-

stormarne längre för mitt välde. De hafva mot klipporna

och skogstopparne afnött sina vingar. Vågorna börja redan

sönderbryta sina stängsel. Ekarne hafva bortkastat mina

skänker, granarne de hvita mantlarne, bäckarne sina silfver-

pansar och tallarne de hvita lakanen. Den snöfrätande

solen har förtärt mina boro-ar. Mitt timorlas är utrunnet.

Nordanstorm! sjung ännu en gång, att den gamle må fröjdas

af minnesvärda bragder, innan han går till sin hvila.

XoRDAXSTORMEx fsjimgerj.

Xär sommarn bortofick, stolt sio; hösten stälde

På tronen, der mot hällen vågen for.

Der molnen drefvo pipande och fälde

För himlens öga dunklets tjocka Hor,

Der regnets skurar ängens tufvor dränkte

Och sjelfva klippan uti djupen sänkte.

Då flydde svanarna långt hän från Norden,

Och svalan sjönk i hafvets mörka grund.

Re'n sommarns klädnad rifven var från jorden,

Och hvarje ros insöfd i dödens blund.
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Liksom en öckcn Tulcs engdcr lago,

Och uti höstens dok sig svepta sågo.

Och gråtande de blida stjernor, klädda

1 sorgskrud, syntes stå vid jordens lik,

Då kom du, vinterdrott, att Norden rädda.

På mäktig kraft och stora bragder rik.

Du krympte hösten hop till hvita drifvor,

Och klädde gubbens bröst med isens skifvor.

Hans bölja tog du om dess hals och stängde

I fasta grottan in dess vilda kraft;

På våta granen silfverdukar hängde.

Och gaf åt ängens barm det skira taft.

Med liljor, utur molnens sköte födda,
o

Ånyo blefvo dal och fjäll beströdda.

Du ropade på mig. Jag kom. Till marken

Jag slog hvart trotsigt träd, som ej för dig

Sig böjde vördnadsfullt i vinterparken,

När du drog fram uppå din krönings stig.

Med åskan stred jag, och hon föll förkrossad

I hafvets natt, förgäfves åter lossad.

Du spiran svängde öfver mörka leden.

Och norrskenet slog fram i rosenblod.

Det blänkte skönt i drifvorna på heden,

Då Karlavagnen högt på himlen stod.

Och månen, som ett isberg ibland vatten,

Flöt öfver rymdens fält med prakt i natten.

Då nordens män ur sina hyddor trädde,

Och prisade din fägrings hulda drag

;

Af dina vindar och den kraft sig gladde,

Som du dem gaf i vintrens friska dag.

Ljuft bjellran klingade i månskensqvällen.

Vid trafvarns språng utför de branta fjällen.
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Med jernbcslagna skor pa frusna mossar.

\'i(l facklors dans ikring den klara strand.

Fortskyndiulc de raska nordens gossar

\'id bilallsvink från mången tärnas hand.

Du deras kinder färgade så sköna.

Som rosens purpurhy på ängen gröna.

Jag jägarn mins, hur glad han bössan hängde

Uppå sin rygg. vid harars snabba språng.

Raskt genom snår och drifvor han sig trängde.

Vid hundars skal) och lätta vindars sång.

Hur ofta björnens bo med blod han stänkte,

Och jernets lod uti hans hjerta sänkte !

Hvad vore nordens son. om ej din anda

Uppfriskade hans bröst med riddarmod,

Om ej din fria kraft sin merg fick blanda

Uti hans arm och i hans unga blod?

Som bland metallen jern är bäst af alla,

Bland årets barn det bästa vi dig kalla.

Du o-ånofar hän. De forna tider svinna.

Du lutar lik en kämpe mot sin graf.

Jag dig ej öfverlefva vill. Förrinna

Skall snart mitt lif i samma vida haf.

Dock än en gång må nordens son mig höra

:

Jas: Dfår mot vas- och bers" min stämma föra

!

Ett förfärligt gny uppstår. Skogarne slå till samman

sina toppar; bergens ispansar remna; bäckar, som nyfikne

tittat upp med hufvudet, återskynda i sina bojor; snöflingor

yra så tätt som sockret från en ströslef; molnen spricka

sönder; halm, spånor, foglar och gamla skor fara om hvar-

andra uti luften; småstenar smattra mot orärdessfårdarne

:

fönster ^k i kras ; en sextio års crumma Ivftes tre alnar från

jorden ; hennes tofflor fara öfver viken vid Lidingön. och

sätta sig som krogskylt på värdshuset vid bron; hon sjelf

C. F. Dahlgren, Skrifter. I, 8



114

nedfaller i ett drankkar. Nordanstormen rasar förskräck-

lif»-t. Sjön l)ölar starkare än hela Skenninge oxmarknad.

An fattar stormen en anka i stjerten och hissar henne upp

i en skogsgran; än stjäl han en garnhärfva pä en stör utan-

för Roslagstullen, och inom fem minuter sätter han den på

en grosshandlarfru, som promenerar på Norrbro; än kör

han hufvudet in på Barnhuskällaren, slår i kull alla glas och

springer ut genom ett fönster; än knackar han på Katarina

kyrkodörr; än lyfter han locket af en likkista under hvalf-

ven i Storkyrkan, rycker af en hårlock och sticker den i

bösspipan för en gardist; än springer han genom spjellet

in i ett kök och blåser aska i ansigtet på en grefvinna; än

fattar han i en qvast, sopar Drottninggatan ren, doppar

sudden i ett vattenämbar och stryker ett kansliråd om
munnen dermed ; än runkar han på den stora skorstenen

vid eldqvarnen, stupar i sjön, kastar i kull en båt, hoppar

upp igen och kysser en fröken, så att hon faller baklänges.

Under tiden kännes en Ijuflig och varm ånga genom-

fara luften. En klar och angenäm musik höres. På afstånd

synas våren och Maj farande i en guldchar, dragen af sva-

nar, omgifna af tvåtusen gökar, fyratusen steglitsor, sjutusen

tranor, femtiotusen grönsiskor och en näktergal. Vintern

ryser vid denna åsyn. En eldröd drake kommer ljungande

framför tåget, fortare än en ljusstråle, och slår ned öfver

vintern. Förgäfves söker den senare att värja sig. Slutligen

förvandlar han sig i en brusande fjällström, och kastar sig

öfver ett berg ned i vågorna, åtföljd af nordanstormen.

Derefter uppflyger draken och försvinner.

KOE AF SVANARNA.

Hur o'lädtio^ är vår snabba färd

Igenom luftens blåa rymd.

Bland stjernorna, der är vår verld,

Af ingen sorglig dimma skymd;

Och sänka vi oss stundom ner

Till jordens låga plan,
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Blott ros och selans vår fart omcjer

På böljans ljusa ban.

Tra, la, tra, la, la

!

Sjunger eko i fjällen.

Tra, la, tra, la, la

!

Svarar vågen kring tusende ställen

Vyss, vyss, tripp, tripp !

Klin2:ar vinden i viken

Vid vår ecTfen såncf. —
Hela natten lång

Glänsa englars riken,

Och när dagen står

Och sin mantel slår

Kring om träd och fält,

Lika gladt och sällt

Svanens lif förgår.

Med vårens gud på söderns haf

Vi rastade den länga natt.

När solen steg ur vattnets graf,

Vår färd vi åter höjde gladt

Till nordens fjäll, värt fosterland.

Dit åt, dit åt nu står

Vår raska färd på molnens rand,

Och muntert farten går.

Falla, fallera!

Ingen sorg, ingen plåga

Falla fallera!

Följer oss, dit vi lustigt framtåga.

Hohu, lili!

Höras hafsfruar sjunga

På den blåa char,

Som en sjöhäst drar;

Och med Ij ullig tunga,

Under harposlag

Och de skönsta drag,

Xecken på en häll.
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I den tysta qväll,

Helsar vårens dag.

SIng af en läeka.

Skaldens glada like,

Våren är min fröjd,

Luften är mitt rike,

Och mitt tak dess höjd.

Sällan jag mig sänker

Ned till jordens vrå:

Blott på solen tänker

Och det klara blå.

Någon gång jag hvilar

Uppå tnfvan mig,

Snart likväl jag ilar

Opp på luftens stig.

Blomstren visst förtjusa,

Dock de vissna snart.

I det fria, ljusa

Trifves bäst min fart.

Dubbelt skön är jorden,

Skådad från min ban,

Dubbelt skön blir norden

Med sin gröna plan.

Sina tjäll och dalar,

Lunder, skogar, berg;

Allt till ögat talar

I en högre färg.

Ofver mig ses vandra

Glada moln i tropp,

Famnande hvarandra

I ett hurtigt lopp.

Ingen sorg dem dårar:

Hvilken lycklig lott!
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Molnens ljumma tårar

Aro glädjens blott.

Uppå solens vingar

Häller jag mig opp,

Ej j^g giiögar, svingar

Uti trädens topp,

Som den andra skara

Lundens krona bär.

Högre vill jag vara,

Blott der solen är.

Ej i långa banor

Eörs min stilla gång,

Lik de hvita svanor.

XejI i mildrik sång

Jag min lefnad tömmer,

Der iacr lifvet såcf.

Samma trakt miof crömmer.

Der min vagga låg.

Hvilken vårlik lefnad,

Kort som ijärilns dag!

Hvilken rosenväfnad

Utaf mildt behag!

Hvilken fröjd att njuta

Vårens korta dar!

Att sitt lif få sluta.

När sin kos han far.
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Tredje taflan.

Jr å Mälaren synes hafsguden åkande, klädd i en blå mantel

med silfverhakten, trekantig hatt med gås- och ankfjädrar.

Kring halsen bär han ett stort perlband af aborreögon.

Hästarne hafva fisknät öfver ryggarna. Piskan består af ett

vass-strå och snärten af en metref. Bakpå vagnen paradera

fyra lakejer i gröna frackar, försedde med sablar af gädd-

ryggars och gäddstjertars ben. Såsom mössor bära de på

hufvudet urhålkade änder. Farten går lätt och hurtigt.

Kring vagnen, som är konstigt sammanfogad af säf, ålskinn,

kiselstenar, snäckor, sjöskum, glittersand och svandun, rida

på ömse sidor tjugo fiskmåsar. Hafsguden stannar midt på

Mälaren, upphöjer sin spira, slår tre gånger på böljorna

och sjunger

:

Fängslade andar i djupen, i grunden,

Tärnor i lunden.

Der snäckorna blomma.

Der vågornas stöder

Förvandlas till pelarestoder.

Jag väcker er opp !

Re'n solen ses komma
I ljungande lopp.

Och Majus och våren

Tätt följa i spåren.

Jag väcker er åter till gamman och fröjd.

Att leka, att skämta på böljornas höjd.

Vid vindarnes qväden

På klipporna träden,

Basunen kring stränderna : våren till oss

Nu länder med solen, det lysande bloss.
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Kommen att dansa

I vågornas bad,

Och er l)ekransii

Med neckroscns blad.

Strand ikring strand,

Hand uti liand.

Fjäll ikring fjäll.

Häll öfver häll,

Hoppen, sjungen,

Svingen, gungen

I det våta tjäll.

Alla sjöandar och sjönymfer uppstiga utur bottnen. En

yrande fradga uppgår, så att vattenmassan blänker deraf,

som en röd- och hvitprickig bröUopspell. Xu nedfalla fradg-

dropparne. I en blink kommer vinden flygande; han bär

en blå luftmantel, hvilken han sopande släpar öfver vattu-

rymden, som häraf jemnas till ett slipadt glas. Imellanåt

ritar han nymfernas namn på sjöspegeln och vid Hessingen

ett stort porträtt af sjelfva Neptunus, på hvilken bild han

sedermera sätter tvenne ilöten till mustacher. Alla sjöandar

hafva under tiden uppträdt. De sväfva i hvita kristallslöjor

och bära i händerna guirlander af vattendroppar, uppträdda

på de finaste sjötrådar, i djupet spunna på vattenrockarne.

Andeskaran ställer sig i en angläs-rad. Hafsguden stiger

ur vagnen. Betjenterna sätta sig på en klippa och traktera

sjöhästarne med fiskfjäll och själhår. På sidorna af angläsen

ställa sig tritoner med glimmande valdhorn. Hafsguden

öppnar angläsen med en trehundraårig hafsfru. Han ilar

lik en böljas dansande fart utåt Mälaren. Manteln viftar

som en blå strimma efter honom. Perlbandet skallrar. Efter

honom i tur skynda fyrahundra par. Xecken uppkommer

och ackompanjerar valdthornen med sin harpa, under föl-

jande sång:

Hurtigt, som blixtar ur molnena bryta,

Synas de dansande skaror framorå.
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Likasom dimmor, när vindarne ryta,

Jagas och jägtas kring böljorna blå,

Så utan rast, utan ro, utan hvila,

Skynda de fram uppå vågornas topp.

Andar vid andar i ringlar framila,

Hvirflande, dansande ner och än opp.

Der ses en hafsfru med hängande lockar,

Der ses en sjögud med hår af kristall.

Huj ! I en blink der en skara sig skockar,

Under de brusande tonernas svall.

Ofver båd' klippor och hällar man hoppar,

An uti luften man hänga dem ser,

An i en ringdans kristallklara kifoppar

Sväfva som bollar på ytorna ner.

Der nu nalkas guden,

Hafvets milda gud,

Nu fördubblen ljuden;

Alla valdthorns ljud

Skråien

!

Hafvets höga gud

Nalkas i sin blåa skrud.

Skrålen,

Skrålen,

Alla valdhorns ljud

!

Andar, bojen

Edra hjessor ner!

Yördnans offer röj en

För den prakt sig ter.

Alla vågor, gungen

!

Alla nymfer, sjungen!

Eder kärlek tyden

Och med trohet lyden

Vattnets blida gud.

Skyndsamt honom hyllen
*

I hans klara hof,

Gån och djupets grottor fyllen

Med hans äras lof.
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Danson slutar. Ett allmänt jubelskri höres. Dereltcr

uppstiger en gammal hafsamma med alla drunknade barn.

De börja att leka. sträcka händerna i höjden och ropa: »ack,

hvad här är varmt I Ack, hvad den röda ön deruppe är

grann! Ack. hvad det blåa, lina vattnet, som kallas luft, är

lent och behagligt !» Derpä börja de att stupa kullerbytta

öfver hvarann, under hvarann, mellan hvarann, klappa på

vågorna, taga dem i famn och kyssa dem. surra ikring på

ett ben, iröra vattenbubblor och lii^^a derinuti under blås-

ningen små perlor och glittersand, och kasta dem högt upp

öfver hufvudet. Nära en bergsudde uppstiger ett hafstroll,

med en drunknad länsman på nacken. Trollet springer

kring hela sjön. rystar länsmannen, som härvid skriker och

slänger med hufvudet, stupar kullerbytta med honom öfver

klipporna, så att forsen står högt upp i luften. Efter läns-

mannen kommer ett puckelrvg-Dfioft troll, hvilket roar sig

med att trilla menniskohufvuden på vattenspegeln, fortare

än en galopperande vind. Derefter ser man bland vassen

en drunknad dansös uppfara, som. kringsvingande i alla

möjliga positurer, slutligen uppräcker ena foten i en rät

vinkel med kroppen, under beständiga vinkningar med benet.

Slutligen uppkomma en hökare. tvenne sjömän, en gardist.

en tornväktare och femton glädjeflickor, ridande på årar

och afbrutna stänger omkring holmarna. Xu försvinner

alltsammans. Hafsguden uppstiger åter i vagnen, hästarne

börja sin fart. Charen rullar fram under Norrbro. Det bär

af bortåt Blockhusudden, der en fiskareflicka ror under

följande sång:

Hej: ha:

Våren fröjdar alla:

Hej: ha!

De sin vän den kalla.

Mången sorg han dränker,

Ger så vackra skänker.

oh: oh:

Jaor dock måste gråta;
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Oh! oh!

Ej hans gåfvor bäta

Mig. ty när hans glans är röjd,

Flyktar bort frän mig all fröjd.

Vysch ! vysch !

Våren vaggar vågen

;

Hi! ha!

Sjöman högt i tågen

Afsked af oss tager,

Bort ifrån oss drager.

Oh! oh!

Ack! vi flickor arma!

Oh! oh!

Fåfängt dock att larma.

Trots all gråt, vår fästman flyr

Och till fjärran länder stvr.

Ku! ku!

Göken gal i skogen,

Titt! ut!

Svarar eko trogen. •

Lun.d och ängar pråla,

Glada bäckar sorla.

Oh! oh!

Ingen till mig talar.

Oh! oh!

Och mitt qval hugsvalar.

Skönsta ros ej fägnad ger,

När man ej sin kär'sta ser.

La! la!

Hörs herdinnan sjunga.

Tra! la!

Svarar herdens tunga.

De blott kyssas, skämta.

Fagra liljor hem t a.
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Oh! oh!

Nu farväl, allt nöje,

Ohl oh!

Kyss och ras och löje,

Bara gråta natten lAng

;

Dagen sjunga sorgesång.

Kom I kom,

\'ackra gosse, åter!

Hej! ha!

Jag ej mer då gråter.

Skall blott le och dansa,

Raska gossen kransa,

Fallall!

Inga tårar gjuta,

Trallall!

Dubbelt öm dig sluta.

När du återvändt i hamn,

I min trogna kärleksfamn.

Hafso^uden stannar med sin vaofn, nickar åt flickan,

fattar hennes hand, tager henne med sig upp i sätet och

säger:

»Stackars flicka! Skulle inte du också få vara glad på

den första Maj. Men din fästman är borta. Han seglar nu

redan långt ut på Östersjön. Courage, pige lille, jag skall

föra dig inom en half timme till honom. På vågen skall

du i dag få fira ditt bröllop. Jag har ett ömt hjerta för

alla sorgsna flickor. Hej! mina kampar! Friskt opp! Låt

det gå som en kanonkulas fart.»

Han försvinner genast med flickan i det fjärran blå.



124

Fjerde taflan.

Under det hafsguden lossat alla andar i djupen, ser man
å en annan sida Aurora, åkande i en kupig regnbågs-char,

dragen af fyrahundra vestanvindar, ledsagad af en hel skara

luft- och sol-andar.

Alla sol-andarne bära facklor, från hvilka de skaka eld-

gnistor, dem luft-andarne upphemta i stora, blåa dukar och

sedermera nedkasta under en sakta vaggning öfver skogs-

topparne, bergen och ängarna. Aurora stannar midt öfver

en skog, utsträcker sin spira, nedkastar gröna slöjor och

sjunger:

Skogar, framträden,

Äter er kläden

I grönskande drägt.

Ljusen i himlen man släckt.

Dagen upprinner

A nyo kring jorden.

Solen nu brinner.

Varm öfver norden.

Maj med sin vår

Redan framgår.

Från deras hår

Regndroppar falla

Kring ängar och park.

Derför, I alla

Skogsträd i mark,

Pryden till festen

För kommande gästen

Eder med glans

;

Slöjorna fästen.

Som i en krans,
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Kring om det veka

LitVct med fröjd

;

Bjuden att leka

Sångares flock i er lultifra liöjd.

Derefter stannar hon öfver Stockholm, utsträcker åter

sin spira och sjunger:

Luftandars skara.

Snabba och snara,

Knäcken på taken.

Ropen nu ut:

Vintern är slut.

Lyften af haken

Fönsternas karm.

Och från hvar barm

Pelsar och själar.

Ropen: nu vårguden. varm.

I våra dalar,

I våra salar,

Skön i sin skrud

Sänker sig neder.

Bröllop tillreder

För Maj, sin brud.

Befallningen fullgöres. Alla fönster uppslås, dörrarna

ställas på vid gafvel. I hela luftrymden flyga peliser och

sjaletter. Der far en luftande med en klädesfabrikörs peruk.

Kors, hvad pudret rvker I Der flyga sex luftandar med en

grön sidenpels, hvarpå svnes en kafl^ekopp i förskräckelsen

vara utslagen. Der fladdrar en yllesjal som en röd vimpel.

och der en hel bundt med rödt löshår, lik en flygande

kometsvans. Der häno-er en vid rosenkofta i luften, likt

aftonrodnans understubb. Der flaxar, lik stjerten af tolf

skator, en officers snörlif, och der ryka lappar ikring af

hans bröststoppning. Der ilar en svart sammetskarpus lik

en korp öfver taken, åtföljd af en bagares nattmössa, hvar-



126

på tofsen vickar, som en hälft afhuggen svans på en hund-

hvalp. Der brusar en getskinnspels öfver Riddarholmstornet,

och på spetsen af Kastellholmens kruthusbyggnad hänger

ett par sammetsbyxor. Der kringsnurrar ett par räfskinns-

muddar på tuppen af Kungsholmstornet, och en baronessas

hela vintergarderob flaxar öfver assistansen. En Ijuf vår-

vind blåser genom alla gator, och far i näsan på en hår-

frisör, som härvid börjar nysa och släpper kammen i för-

skräckelsen.

Luft-andarne utfara derefter kring åtskilliga trakter.

Under tiden håller Aurora stilla med sin vagn öfver Sko-

makareherberget, hvars närmare teckning innehålles uti:
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Femte taflan.

TAL,

hållet om moviionstunden af åldermannen på Skomakare-

herberget,

under det ankaren upphissades på skepparen Åströms fartyg

vid Räntmästaretrappan.

läng 1

Hej ! God morgon, bröder !

Nu i dag är kommen första Maj.

Klang

!

Nu solen, frisk och roder,

I vårt lag oss helsar i kavaj.

Hela himlen är så ren och klar.

Som en sålad stöfvel, blank och rar.

Ja, plang, mine bröder, och trumf i bordet, så att dagg-

maskarne falla ned i jordens medelpunkt. Det är första

Maj i dag, det bedyrar jag vid denna stånka och hela vårt

skomagasin, ja, vid Jupiters egna suvarower. Första Maj

är det, och ergo förvandla vi denna dag till en fri måndag.

Remmarne hängas opp.

Hvar och en skurar sin kropp.

Solblanka spännen vid knäna;

Har man ej sjelf, må man sig läna.

Sylar och prylar

Man nedmylar

Under de klingande brickor och glas.

Hurra och table rase!

De äro skurkar.

Som oss kalla för skomakarelurkar.

Ej något smolk

Vi äro, blott ärones folk.
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Ja, trumf, minc bröder ! Akta Barkarby-Fhombre. I dag

är första glaset klöfverknekt, andra glaset spaderknekt och

så in infinitum. Stick öfver, stick öfver, heter det; ingen

får säga wieder, bastå eller slikt. Jag slår första trumfen i

bordet. Trumf, mine bröder, så att solen skallrar som en

niessingstallrik på det blåa bordet deruppe i skyn. Den

spadern drog ögonbrynen öfver hårfästet. God dag, bröder,

morgon, bröder, klang, bröder, middag, bröder, afton, bröder!

hej, san! Huru många fingrar har jag? Det får moster min

räkna, när hon en gång skall svepa mig. Sex öller två, det

är det samma ; men här är högra handen, och skall man

bete sig som en äkta Bacchi krigsbuss, så heter det: höger

rätta er, se till höger, lägg an till höger. Välan, en salva,

mine bröder! Se, huru glasen skina som rubiner på bordet.

Solstrålarne blixtra deri och ställa sig, som ankorna i vattnet,

på hufvudet i deras botten. Skola vi lägga an? Må ske.

Det var en generalsalva, som gaf eko i alla fyra hjert-

kamrarne. Veten I hvad, mine bröder? I dag har jag

courage; ty denna dag är en festlig dag, som framför alla

andra bör firas. Hela naturen trippar med nya skor, him-

melen pådrager sina suktläders-stöilar. De knarra öfver

skogstopparne. Allting är nytt och halfsåladt. — Vår konst

är också den ädlaste lika som äldsta af alla. Hvart hän

skulle menniskan, den barbenade menniskan, komma utan

vår tillhjelp? Vi forma en sko på den skönas fot till en

Kupidos båge, och snibben, somx hemligen trycker den

älskades fot, till en kärlekspil. Vi förläna tapperheten vådor.

Adam, säger man, var den förste skräddare ; men han var

också den förste skomakare, som gjorde små knarkande

kängor åt syster Eva, med hvilka hon klef öfver gärdes-

gården vid paradiset, för att stjäla äpplen. Han är ålderman

för oss alla. Men på detta tusental är Jerusalems skomakare

den äldste. Min farfars morbrors farbror lärde sig af honom
göra halfstöflar. Se, så förnäm och uråldrig är vår konst.

Men nu vill jag förelägga er en fråga. Sägen mig orsaken

dertill, hvarföre vi fira den första Maj? Nå! Det vet ingen

förmäa.'ker jag. — Åldermannen skall svara och tänka för

alla. Välan! Jag skall förtälja eder skälet härtill.
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Majus var bjuden pa bal iitaf Flora, men egde inga skor.

Gudar, gudinnor dit kommo med gamman och samlingen var

stor.

iMajus i förtret

Satt och bittert grät.

Och vid tårars qvaf

Ref hvar blomma af.

FnasiggOm näsan, men glad som en sparf, en skomakare då

kom,

Buga' sig och helsa gudinnan Maj, som tårögd såg sig om.

Och han bar i hand,

Med en upphöjd rand,

Ett par nya skor.

Maj sin syn knappt tror.

Säg mig, gudinna, med permission (ty ock kurtisen kunna vi).

Ett par nya skodon, galanta, behagar nådigast väl ni?

Maj for till och spratt,

Skon på foten satt.

Allt var ytterst grannt,

Rem och tråd bastant.

Tackar hörsammast, hon svarade, och gaf en vänlig nick;

Såg uppå mästaren så hjertligt och foten stundom fick en blick.

Under foglars kor

Hon till Flora for,

Och tänk! Bacchus der

Blef i henne kär.

Då i föräring af Maj och af Bacchus fick vårt ädla skrå

Just denna stånka, I sen på gröna bordet fager stå.

Derför denna dao^

Firas med behag.

Lefve Maj US säll,

Bacchus i vårt tjäll.

C. F. Dahlgren, Skrifter. I. 9
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Så är historien om den saken. Fatten nu glasen och

låten dem klinga, som till en kröningsfest. Låten dem pingla

en timme eller två, alldeles som klockspelet i Tyska Tornet»

Förträffligt. Ringen på, ringen på. Xu må det hagla,

blixtra, dundra, braka, knaka, regna qvarnstenar och sol-

torkade käringnäsor, sönderslita dagens hvita och nystärkta

nättelduksklädnad, nu må taken falla af husen. Norrström

taga Strömsborg på ryggen och kasta det upp på spetsen

af Kungshatt, nu må det tända eld på skogarne, nu må
hin håle ställa sig på hufvudet som ett eldsprutande berg

i Svarta Hafvet, nu må Östersjön förvandla sig i bläck, alla

träd i pennfjädrar, åskan och stormen doppa dem i det

svarta åuidum, skrifva vers på gräsets gröna siden och låta

haglet som strösand falla deröfver: nu må alla sylar sticka

sönder solen och alla skoremmar göra himlen svart som ett

förskinn; det gör ingenting, det betyder ingenting, jag ser

ingenting, jag förnimmer ingenting annat än denna stånka,

o;iasets klang och glasets sken. Det brusar för mina öron.

Det är Bacchus, som for förbi. Det blixtrar för mina ögon.

Det är Bacchi briljanter, som glindra för min syn. Det

bultar inom bröstet. Det är Bacchus, som knackar på svickan.

Det går omkring i hufvudet. Det är Bacchi skenande spann.

Mina kinder äro purpurfärgade som kusksätet på vingudens

karet. Näsan är rosenröd som lacket på muskatvinet. Det

är att hafva färg, mine bröder. Euter är mitt spel. Dito

hjerter. Häll man på, häll man på! Rättnu skall jag blifva

som en skurad kopparkittel. Hit med fiolen, att glasen må
få dansa en polska.

Låt den skorra

Som i ett Gomorra.

Låt oss dansa, tralla, sjunga, skrala, stampa, slå sönder

bord och fönster, tallrikar och hyllor, akten endast glasen.

Hej vivat ! Strunt i armarna ! En arm mer eller mindre, det

gör det samma. Ut med långbänken. Här skall vara rent

hus. Läggom krut i alla skor. Det skall bli ett fyrverkeri,

som ej skådat sin like. Spiritus skall hällas i alla stöflar,
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(lerettcr tända vi old pa den flytande massan, så lägga vi

krutet ofvanpå. Hela liinilen skall af explosionen bliiVa riisig,

alla moln bestilnkta med Bacchi safter. Foglarne skola falla

vimmerkantiga ur luften. SjellVa menniskorna skola vid

ängans inandande hlifVa pirum, ropa vivat för Bacehus och

värt herberge. — Hit med skopallen, den skall bekransas

med sippor. Fönstren skola klädas med yxläggor. Utanför

pä d()rren skola vi spika nässlor, pä det att ingen oinvigd

ma hit iuträda utan att blifva bränd på fingrarne. I taket

skola vi borra hål och spruta upp en flod af drufvornas

must, så att solen skall hänga våt som en dinglande stjerna

på en äkta Bacchi kämpe. Våra ben skola rätas ut, som

hasselkäppar, hvilka böjas af profossen. Bröstet skall vara

bart, håret upp i sky, som på en igelkott. Spetsarne skola

förgyllas med vin, så att vi alla se ut som GuUinborstar.

Ögonen skola blixtra som flickornas bröstnålar på Amaran-

ten, rockskörten bortklippas, på det att vestanvindarne fritt

må spela omkring oss. Tungan skall vara bläddrig och

tiägtande som ett asplöf, hela lekamen vara vig som en

ekorre. Som han skole vi hoppa från det ena glaset till

det andra. Hvem är den första? Hvem vill vara den sista?

Och hej sa'n, och f-n sa'n, och mor Lillepytt och Romfartuna

pastorat.

Men hvart hän begifva vi oss? Till Djurgården! Saper-

ment, till Djurgården. Ja, till Djurgården! Välan, i en blink

skall det ske! Vi kasta oss ut genom fönstren. Maj skall

taga oss i sina armar, föra oss cfver hus, lyktpålar, träd-

gårdar, sol, måne och stjernor till sitt gyllene läger. Den,

som ej vill följa med, honom kastar jag öfver Katarina

kyrkotak, och så på himlens tak, och så åter ned på hans

eget tak^ Kommen, mine bröder! Låtom oss gå!

Hastigt sänker sig Aurora ned, vinkar med sin spira?

luftandarne utbreda genast sina långa själar och insvepa

herbergets ledamöter deruti. Åldermannen omhöljes med

den gröna pelisen och fabrikörns peruk påsättes honom.

Skyndsamt föres derefter hela herberget i flygande fart till

Djurgården.
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Aurora fortsätter imellertid sin färd ; hon stannar med
vagnen midt öfver Brunsviken, viftar med spiran kring Haga

och Djurgården, och sjunger:

Rosor små.

Hvita, blå,

Er jag kallar

Att ur vinterslumren gå.

Kring om tufvor, fjäll och tallar

Låten edra blad utslå.

Du, hvitsippa,

Med din syster

Må framtrippa

På den låga tufvan, om dig lyster;

Eller samlen er i ringar.

Nära der som bäcken klingar,

För att höra på,

Hvad den muntra gossen väl kan hafva

Att berätta er, I små;

Eller mellan möss och lafva.

Der man klippan ser,

Må I ställa er. — •

Du, guldvifva,

Glans må gifva
o

At den gröna äng:

Pryd den som en bröllopssäng.

Rosor små.

Röda, blå!

Er min röst nu täckes kalla:

Kommen alla

Att besmycka vårens barm

Och att fröjda med en ånga varm.

fSippor och yxläggor uppshjuta ur marhen. Aurora hegifver

sig derefter till Djurgården.
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Sjette taflan.

röreställer Djurgards-slätten. Bacchus, klädd i en bryggare-

drängs skinnkapprock, kör i stilla mak. Vagnen dragés af

150 krögare, klädda i skjortärmarne, med strumporna dragna

ofvanpå stöHarne. De bära stora mössor på hufvudet, med

malörtsqvistar till plymer. De vrenskas och slå stundom

bakut. I första ledet springa två tjocka krögare med betsel

i munnen, hålla hvarandra i hand, ragla och stöta ihop sina

klingande hufvud. I andra ledet lunka två dito med stora

svarta mustascher, utslaget hår, flätadt med humleref. Det

tredje ledet bär en stor stånka mellan sig. I det fjerde komma
tTå krögare, med pudrade hjessor, hvita manschetter och

blossande tobakspipor. I hvardera vestfickan glänsa skinande

flaskor. Det sjette ledet kryper på knä, hållande Fredmans

Epistlar, ur hvilka sjunges af alla krafter. I sjunde ledet

springa två krögare i tofflor. Ofvanpå deras ryggar sitta

två andra med ölstop, och slå takten med locken. Det åttonde

ledet bär ok på axlarne och horn i pannan, i hvilka klin-

gande glas äro fastade. Det nionde ledet utgöres af fyra

långa och smala krögarefigurer, som bära en Silenus på ett

grannt hyende, hvilken, sjelf hafvande betsel i munnen,

styrer den öfriga före honom löpande skaran med tömmar,

hopsnodda af alla värdshusnymfers strumpeband. Bacchus

synes lycklig och glad. Ofvanpå skinnkapprocken har han

en lång röd karmosinvest. Omkring vagnen marschera

trumpetare och valdthornister. Framför hela tåget går Bacchi

härold, bärande hans fana, i hvilken med guld är insydd

en hvalfisk, i hvars svalg läses : gutår. * Efter Bacchi vagn

föras af en hel mängd kypare Stockholms källarskyltar

på sammetshyenden, under beständiga skrål och hurrarop.

Efter dessa nalkas med gravitetiska steg Bacchi prelat,

* Denna tanke är tagen från Bellman.
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klädd i rosenröd mantel och en ^inranka kring pannan,

bärande en stor punschbål, ur hvilken han stundom stänker

vigvatten på gräs, blåsippor och träd. Till slut ser man
tjugo flakvagnar, fulla med kantiner och buteljer. De äro

hopkedjade och på den främsta vagnen belinnes en ång-

maskin, som drifves med kokande oförfalskad spiritus,

hvilken maskin sätter de öfriga vagnarne i rörelse. På

hvarje vagnskarm sitta leende bacchantinnor, som sjunga

och skratta. Sjelfva vagnarne omgifvas af husarer med
blottade svärd, för att afhålla pöbeln. Från vagnarne ut-

kastas under tiden i den jublande folkskaran vinbuteljer

och kantiner. Ständigt förnimmas hurrarop och viftningar

med hattarne.

Längre bort Hyger Moyitz på en låg sky med en

kannsbutelj i handen, och ropar: »godt folk, gapa!» Derpå

häller han några dropp^ar i munnen på de gapande, hvilka,

liksom ungarne i fogelnästen, ropa: ))kyp, kyp, kypare, gif

oss mera! Movitz lilla, mer!» En tjock madam faller på

knä för honom, och beder: »gif mig en liten himmels-

dryck.» — »Strax, madam, strax.» Korken flyger ur buteljen,

Movitz häller i hennes mun, madamen dricker, och kysser

imellanåt handen på Movitz, stånk.ar och svettas. Slutligen

nedfaller hon i gräset, hoprullad som ett knyte, och bort-

domnar, under det ett hölass, kommande från Rosendals-

vägen, stjelper öfver henne.

SÅXG AF FOLKSKARAN.

Hvem är vår fader? Bacchus är fader.

Rätta fadern för oss allihop.

En gång med Fröja lekte han gläder

Här på gräset mellan glas och stop.

Kyssar, famntag, löjen brmna.

Hon var en qvinna.

Bacchus

Likså var

En duktig karl.
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Och när som rankan började mogna,

Kommo vi smA barn till vcrlden fram.

Fröja och Bacchus, ömma och trogna.

Skyndsamt förde oss bland lek och glam

;

Lyfte oss på arm helt sakta,

Ljuft att betrakta

Drufvan,

Som så röd

Sin saft oss bjöd.

Ljuf var dess sötma. Eldig blef tankan.

Mandom stefj i ö^ra, blod och barm.

Och under skygd af lummiga rankan

Kärlek tände sig i hjertat, glad och varm.

Xatt och dag vi vaka'

Drufvorna smaka'

SiönGfo
i' <_

Bacchi lof

I Frejas hof.

Kai^ du ej dricka, då är det döden.

Död i hjertat, blod och merg.

Fåfängt att spörja om dina öden,

Härjarn tecknat på din kind sin färg.

Karons bistra rop dig kallar.

Böljan hon svallar.

Glaset.

Sprucket, mer

Din blick ej ser.

Under sången utkastas å nyo buteljer och kantiner.

Somliga nedfalla i gräset, andra mellan klippor och bergs-

skrefvor, andra på hattar och plymer, en del sönderkrossa

näsorna. Gesäller, mamseller, sjömän, sotarepojkar. af sig

komna bokhållare, för sig komna brännmästare, förrymda sol-

dater, skälmar, käringar, ficktjufvar, tiggare, bankrutterade

köpmän kifvas, luggas, bulta hvarannan med påkar, skuffas,
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kramas, klämmas, sönderbryta armar och ben på hvarann,

hälla hvarann i öronen, rifvas och klösas, slå halsarne af

buteljerna och hälla saften direkte uti sig utan att andas.

Andra stå såsom hundarne, när en surrande fluga far förbi,

med hufvudet i vädret och gläfsa till, när kantinen hviner

förbi dem. På marken ser man ligga afdånade matronor,

afbitna fingrar, glasbitar, en half karamell, -tappade kjortel-

säckar, en sönderskuren stöfvel, afbrutna käppstumpar och

fjerdedelen af en plåtsedel. Längre bort åt skogen ser man
länsmannen Röösgrens skugga; den håller Liljeblads Flora

i hand och examinerar mycket andäktigt några nära bredvid

stående hasselbuskar.

OKEAL AF FOLKSKARAN.

Slå i kull honom! Bryt sönder tummeliten på honom!

Gif honom ett rapp ! Hurra för Bacchus. Kors, si'cken

butelj. — Det är min, halt werda? Du ljuger. — Gräla

inte, herre, resonera intet, karl ! Sparka honom upp tiU

månan, den skalbaggen. Ha! hvad det haglar buteljer. Der

krossade en kantin hufvudet på den tjocka madamen med
gula saffiansskorna. Knäppen upp vesten, gossar, det börjar

så förskräckligt att pösa och koka inom oss. Si'eken

marionett på fyra fötter, som ligger och suger på glasbitarne.

Gif honom en sittopp, så att hufvudet trillar in i kägelbanan.

Skuffas intet, gatpojke! Herrn är hanrej , det syns på

fysionomien. Aj ! nyp mig då intet. Ah skäms! Vet han

inte, att jag är af hederligt folk. Stoppa in rockfickan

!

Drag ut sabeln ! Här är en syl. Stick den genom näsan

på honom! Slå intet till, herre; ty då slår jag in buteljen

i magen på er. Vet han intet töjs, monsieur, trampas då

inte. Hollah! Hvem rår om toffeln här? Är det ingen,

som kännes vid toffeln? Aj ! hvem är det, som bits? Stå,

herre! Undan, herre! Nå! nå! Vägen är för alla. Skuffa

honom i diket! Bryt sönder käppen! Ryck af honom
flaskan ! Aj ! Aj ! Buteljen krossade mitt öga. Skönt plåster.

Rista honom i ryggen med pennknifven ! Ur vägen, ur
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vägen! Ingen pardon. Stryk eller knäfall. Ta iatt kan-

tinen! Det är min. F-n heller, det är min. Rycks inte,

bobba. Der har du en puif för besväret. Min är den,

säger jag. Bevis det! Bevis, bevis, här är bevis på rygg-

talian. Tag honom i strupen! Stryj) honom! Slå tänderna

i kras, sätt honom mellan trenne jerndörrar, och pressa öl

ur honom till hans begrafning! Hurra för Bacchus! Hurra!



138

Sjunde tafian.

r öreställer solens läger på Täcka Udden. Solstrålarne hänga

som glimmande vaxljus i alla skogstoppar. En gräsmatta,

likt ett grönt saffian, ligger utbredd på marken. En trana

står som utkik på en klippa. Solen sitter på en upphöjd

kulle. Alla dess tjenare stå uppstälde i en haj med verser i

hand, tiyckta hos Elmén och Granberg i SjDcktens Gränd.

Längre fram fortsattes hajen af soltärnor och luftamdar, an-

förda af Aurora. Hafsguden stöder sig mot en klippvägg,

omgifven af sina tritoner och sjönymfer. På en hög våg

sitter sjelfva Necken såsom musikdirektör, nickar med huf-

vudet för att öfva sig i takten; han upplyfter vid hvarje

nickning en lång spröta, tagen från en katse. Längre fram

äro tvenne grenar uppreste såsom grindstolpar. Bredvid de

samma står talemannen i solens hof, och såsom åskådare

skomakareherbergets gesäller, jemte deras ålderman, med
hattarne af sig. Inuti deras hattar ligga små halfstops-

flaskor med en styrkedryck, ad interim. Under tiden ser

man Bacchus anlända. Han stannar utanför udden, upp-

reser sig, svänger tre gånger med hatten. I samma ögon-

blick förvandlas den honom omgifvande skaran i mång-

faldiga skogsdjur, som bölande, ramande, grymtande, hvä-

sande, kackiande, snattrande kasta sig in i skogen. Alla

krögarne förvandlas i stenbilder i många olika positurer.

Bacchus sjelf förbyter sin klädnad till en röd och guldgul

drägt. Doftande vinrankor slingra sig till en gärdesgård

rundt omkring den sköna udden. Imellertid ropar tranan

och kastar en sten i skomakare-åldermannens rygg, för att

gifva tillkänna, att Maj och våren äro i antågande. Alla

ställa sig i ordning; somlige hosta, somlige snyta sig, andra

ställa sig på tå, somlige ropa: »tyst!» Åldermannen trillar

omkull, proppen faller ur flaskan, saften rinner ur pipen
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ner för att utsuga saften. En myra kryper på näsan. Nu
höres en Ijullig musik från fjärran: foglar omgifva Maj oeli

våren. De sjunga och drilla. Ur luften nedfaller en kråka,

som af klangen fått dåndimpen. En skata spärrar ut stjerten

och släpper ned någon ting på talemannens hjessa. Genast

börja alla hafsmusikanterna att spela. Necken stampar

takten, så att vattnet yrar omkring honom. Solen uppgår

på sin guldtron. Xymferna niga. S^'anarna buga sig.

Maj och våren anlända.

KoE.

Välkommen, du Maj med ditt lockiga hår!

Välkommen du milda och sorgfria vår I

Välkomne I båda till Svitiods fjäll!

Vi glada er helsa ur skogarnes tjäll.

Nu pryden er, ängar, nu bilden en krans,

I vågor, fortskynden på vattnet i dans

!

I blomstrande klippor, genljuden af fröjd!

Xu sjungen, I foglar, i lundarnes höjd.

Du kärlek, som bunden i bojorna låg,

Hör, våren dig nalkas i klingande tåg.

O, vakna ur skimren! Se bojan är smält

Vid vårsolens blick på det isiga fält.

Kom, tänd nu din fackla och sio-na den stund,

Då våren förenas med Maj i vår lund;

Men solen der nalkas i strålande skrud;

Xu tystnen af vördnad, I hyllande ljud!

Solen nalkas. Talemannen framstiger till vårens vagn.

och håller ett lånot och sirlio^t tal, om de blommor han

vill strö mellan hyddan och grafven; om hämden, som slipar

sina dolkar, men faller för oskuldens englablick; om törne-

banan och tåren, som förvandlas till en perla i ärans krona;
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om fridens triumftåg och mödans skördar ; om tidens ok och

hoppets fjärrblick; om åskans blixt och dödens glafven; om
tankens flygt och hjertats suck; om ögats gråt och kindens

ros; seglaren på lifvets haf och vågen, som svallar i dess

qvaf; om sjömannen på plankan och uslingen i lumpor;

om sällheten af ett belönande samvetes tröst och kärlekens

dufvovingars sus bland edens palmer. — Efter talets slut

ropar skomakare-åldermannen alldeles hänryckt: »det var ett

förbannadt mästerstycke till tal. Det skall, ta mig tusan,

tryckas på pergament, och uppklistras på alla stöflar, alla

träd i skogen och på alla menniskoryggar.» En af luft-

andarne vinkar åt honom : »Tyst, mäster Snaps ! Öppna ej

munnen här till ordspråk.» — Tåget går vidare. Maj och

våren springa solen i famn. Allmän gamman och jubel.
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Åttonde taflan.

okön iir Djurgårdens park och vilrd att skalder besjunga

Högt dess rosiga engd, med lilligt ljudande tunga.

Lik en Floras tapet, som lyfts af vindar och väder,

Brokigt skimrande fram dess glans bland kullarne träder.

Aexlande, öm och glad den fria naturen der spelar,

Ömsom i skuggan dold, den snart i ljuset sig delar.

Visar en krona i skyn, sin hand i vågorna räcker.

Stickar af gräs en duk, som grann på fältet sig sträcker,

Syr små rosor med fröjd, båd' röda, blåa och hvita.

Ses med en böjlig hand mång' grönskande cirklar upprita.

Der högstammig och stolt kastanien paras med lindar,

Almar i ståtlig växt sig sprida för himmelens vindar.

Granar på klipporna stå och skyldra med gungande lansar.

Under en källas porl och hjortarnas hurtiga dansar.

Främst dock prisar jag dig bland uddar milda och sköna,

Som så lysande står och hör hur vågorna döna;

Täcka Udde, och du, som täflar i fägring med denna,

Valdemars skuggiga park, så sval, när strålarne bränna.

Du, som smyckar dig grannt, med sjövass kjortelen sirar:

Af blåsippor en krans kring den smala medjan du virar.

Pryder med vifvor din hals och bär majblommor i handen.

Under det siskans ljud man hör kring bugten af stranden.

Skön är Djurgårdens park, der Flora blomster bereder.

Och der Bacchus sitt tält bland täta lunderna breder:

Neptun står vid dess fot och axelbladena hvilar,

Sorgfri på parkens gräs, då vinden saktare ilar.

Venus sin tron der stält bland yra, dansande flickor,

Hvilka hon lockar till ras bland vinglas, bålar och brickor

Tänder sin lågande eld vid qvällens brinnande stjerna.

Och i lundernas skygd till skämtan bjuder hvar tärna.
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Undra då, främling, ej, när våren nalktis och myser,

Och när Maj i sin skrud på ljusblå himmelen lyser,

x\.tt vi från stadens tryckande qvalm och murar oss önska

Bort till de fria fält på markens leende grönska.

Ut till Djurgårdens trakt, likt bi ur vintriga stängsel,

Bryta hvart pockande tvång, oss lossa från plågande fängsel.

Märk, hvad hvimmcl af folk! Följ med i den glädtiga skara:

Jag är din följesven och vill i sången bevara

Hvad mitt öga får se, det sedda söka att tyda.

Må hvad Majus befalt, i dag till dess ära vi lyda.

Utfarten.

Främst en ryttare der på eldiga trafvaren sitter.

Plymen vajar så högt vid guldets lysande glitter:

Hästen kromar sig stolt vid sorl af larmande trummor.

Reser sig opp mot sky till skräck för linkande gummor,

Som, med korgar på arm, så fredligt bredvid hvarandra,

Bjuda kring snus i lag, den ystra ungdomen klandra.

Nära vid dem en tärna på väg med kjortelen prålar;

Öronen glimma af guld, en kråsnål barmen bestrålar.

Strumpan är hvit som snö och kängen blank som en måne

Medjan är snörd och spänd. »I fjol hon kom ifrån Skåne

Med två hasade skor. Nu bor hon i präktiga salar.

Lysande, grann. Ej under ! Nog vet man, hvar turkiska

själar

Komma ifrån, och ringar och ur och klara berlocker.

Den, som courage har att lefvande ge sig till pocker.

Säljer sin oskuldsskatt och kinden vänder åt alla.

Går så sipp på bron hvar qväll, der böljorna svalla.

Snart tjenarinna blir hos lyckans blida gudinna.

Slipper ett ringa bröd med bråk och möda att finna».

Der en major så stinn, som tom dess taskbok och ficka,

Syns ur den höga vagn de fina händerna sticka.

Fråofa med skäl man hör, hvi än så läno-e krediten

Narras kan af en tofs och af den blänkande pliten.

Guld är dock o-uld min sann. Om mao-en får svälta ocho o
frysa,
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Sil ett gyllene t^t med tomma riitter sig visar,

Under det bonden i gräs sin lylda bytta beprisar.

Men re'n samlas allt mer på dammande vägar och stigar

Skaror af trängande folk. Den ena gäspar och bligar.

Der nu bugar sig en. StAlknappar bär han i rocken.

Vesten af rödt kattun och pudret ryker i locken.

Käppen är hög och tjock med gylne krökning i toppen;

Mannen är grann och lin : pä strumpan synes dock stoppen.

Der uti svart flanell en sörjande enka spatserar,

Ser på en styrman ibland, som bredvid henne loverar.

Stundom hon gjuter en tår, men täcks dock artigt besvara

Hvad den beckiga man med yfvig lugg hörs förklara.

Suckar och ser mot skyn, men faller i leende miner,

Jemkar i skuggan sig in, ty soln på tårarnc skiner.

Der, med hatten bakfram och hand för öo-onen, snubbar

Bort mot ett plank en dräng, än rystar på sig och skubbar,

Grälar med en gardist om närmsta vägen till krogen,

Lofvar att ta sigr ett rus och bli sin husbonde trosfen.

Der en matrona fram på vägen ser man nu skynda.

Hvarda'n säljer hon frukt, nu går hon och leder sin hynda,

Bär konfekt i påsen på arm. Hvad kjorteln dock fräser!

Floret Haddrar i barm och kinden pöser och gaser.

Hon uti Skottgränd bor. Hvar söndag synes hon skina

Uppå paraden grann, i trängseln sig klämma och pina

;

Har en dotter så rar, som kan fransyska som katten.

Sjunger som hinken sjelf, är lätt som Harnet på vatten,

Syr båd' rosor och hus, och solar och stolar och djeknar.

Vet hvar Petersburg är, på himlen stjernorna räknar,

Kan förtälja i hast hur många flydda sekunder

Hon af lifvet har sett, och många dylika funder.

Men hvad nalkas väl der? En fru och femton mamseller.

Framför en brandvakt o-år och efter komma oresäller.

Skåda åt våo'en nu, hur roddarbåtarne oruno-a!

Hej I Musik på sjön, det klingar Ijuft för de unga.

Der en Marjo i hatt med hufvudet nickar nu takten.

Medan en kypare svär och grälar med kär'ngen om frakten.
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Liksom på ängarnes plan i sommarn blomma vid blomma

Synes med skiftande prakt fram mellan gräsena komma,

"Så den vexlande ståt längs utåt vägen sig breder

Uti ett stilla mak i sakta skridande leder.

Vagnar fulla med barn. I somliga åka blott färre.

Der en hjulbent chäs i skötet vaggar sin herre.

Der en hyrkusk i pels på runkande sätet sig höjer,

Stundom i hästens rygg med piskan fåran han plöjer.

En oxmördande slagtare der far bredvid sin piga;

Piga förut, nu fru, hon kan både tala och niga,

Spela klaver och slikt, som hör till vettet i städer,

Vet ock hur gaze ser ut, och att det nyttjas till kläder.

En bokhållare der med värdshusnymfer i chäsen

Af sin lilla figur nu gör ett gräseligt väsen.

Tofsar, bevars ! så grannt bak sätet slinkande hänga

;

Piskan, nyköpt, vet han med konst mot fålarne svänga.

Nu högmögende män i fyrspannsvagnar hit lända.

Lysande stjernors mängd på rocken ögat förblända.

Grefvar, fruar och råd, statsmän, amiraler, baroner.

Generaler man ser med nya gylne galoner.

Stundom imellan dem grossörer förnämt sig tränga.

Att på de stora släp åtminstone näsan få hänga.

Vistandet på Djurgården.

Maj och våren uppteäda.

Välkomne alla i det gröna,

I glada folk, från stadens tvånor.

Mån I vår dag med fröjd försköna,

Med raska dansar, spel och sång.

Vi vestanvindar skola bjuda

Att mildrikt flägta i ert hår.

Och foglens qvitter skall få ljuda

Vid glasets klang och glädjens tår.

Kom, vackra gosse, kom att plocka

En liten krans på detta fält.
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Kom. sk()nji ilicka, pryd din dotkn

Mod dessa rosor, gladt ocli siiidlt.

Liiirg kappan bort, du gamla gumma.

Kom, kom med oss oeli svinga kring:

\\(\ stoj ai' pipor, fiöjt och trumma.

Tag med de dansande i ring.

Lägg själen al", du lilla tiirna.

Spring enk-lek här vid bergets fot.

Låt sjöman här vid qvällens stjerna

Fa skynda glad din famn emot.

Stiw ned ur vacfnen. du med orden.

J^lygs ej att fröjdas på vår dag.

Vid denna majstång uppå gården,

Kom, sätt dig ned oeh glaset tag.

En poet.

Våren siar ut sina A'ingar ai' gull.

Himmel I

Hvad hvimmel

1 skog och i haf och i djupaste mull

!

Luften af lärkor är full.

Och hvart hjerta

Det slår.

Fullt af kärlek och tröst.

Och hvar smärta

Förgår

Aid den älskades bröst

;

Ty med våren

Läkas såren,

Och hvar sorg och Inart qval

Smälter bort, liksom drifvan för solen i dal.

Björken sin glitti-^iude slöja af snö

Kastar,

Och hastar

€. F. Dahlqren. Skrifter, I. 10
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Att ordna sin niajdrägt vid spegelklar sJT).

Skilllornii höras på ö.

(Jch kvart Jijcrta m. ni.

\

(uildvifvan blommar, och l)äcken så svul

Porlar

Och soi"lar

Med glittrande vågoi' l)land pil ocli l)land al.

I>arnen små dansa i dal.

Och hvart hjerta ni. m.

Göken i toppen ocli myran i sand,

Dufvan

Från tiilVan

Uppsvingar med makan mot molnena?^ rand.

\ aldtliornen klinga vid strand.

Och hvart lijerta m. m.

En gardist.

Maj år kommen, det är vår:

Blommor rundt kring parken.

Hurra, öbossar! Snart det shlro
Till tapto i marken.

Ut att kampera,

Ut att marschera

J)er på vårt fält

Skola vi alla.

Skjuta och knalla

.Mellan kanoner och skoo-ar ocli tält.n

Rätta dip'! Se inodio- ut,

Friskt lät blodet brinna,

Som bland kulor, rök och krut

Du skull' döden finna.

Damma stöfietten.

Tag bajonetten

Och ditt gevär.
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Strvk il in moustache,

\ isa courage,

Mössan på skult(Mi och handen så hiii-.

Fjn borgark.

<io(l (la^-, min l)i'or! IIiu- står till hemman

En annan.

-Mina döttrar ligga i klåninia.

Första borgaren.

Hvad vill det säo-a?o

Andra borgaren.

1 )et må dii sjelf öfverväga.

Första borgarbn.

dag förstår dig ej.

Andra borgaren.

13et fägnar mej. — Ser du I oss emellan sagd t

Mina döttrar ligga i barnsäng.

Första borgaren.

Bevar oss, bevar oss! An din iVu <lå?

Andra borgaren.

1 )er borta ser du henne o-a.o

Första rorgaren.

An din son, som gick hemma ocli skala ?

Andra borgaren.

Han är i Upsala.

Första borgaren.

Kom in och drick nu ett o^las.o

Andra borgaren.

Det botar ej mig, mitt bröst är i kras.

Bekymmer följa den busliga sällhet åt:
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Ilar inan luistru, så har inan ock låt.

Jämmer och kalt och grymtan och gi:it.

Adjö!

Gjubben med skåpet.

Herrar och damer, i kjortlar och rockar!

För er ödmjukast jag niger och bock;:r;

Kommen att titta i skåpet jag bär,
^

Mycket derinne man finner och l:ir.

Alla potentater och stater, grefvinnor, herdinnor, nåder

och råder, kyrktorn och valdthorn, gränder och gator, ugglor

och skator; vagnar, som köra; skaror, som höra, tala och

sjunga; broar, som gunga; piskor, som smälla; hundar, som

skälla; kinesiska, malabariska, korintiska, mesopotamiska,

araber, kreter, turkar, hedningar, djeflar, babianer, solsken,

löpare, baroner, pultroner, patroner, maroner, guldkroner.

citroner, kupidoner, koner och zoner, kommen hit, kommen
hit att bekika och beskåda.

Titta nu noga, när vefveu jag rullar.

Der ses en park med månsken och kullar,

Ofverst bland galgar, stegel och hjul

Hänger Iskariot, blånad och ful.

Vänta nu litet, så vefvar jag åter:

Der ses Batseba, hon snyftar och gråter.

David bredvid, i Svärdsorden grann.

Tröstar den sorgsna med perlor och band.

Titta nu noga, der kommer en piga.

Efter går herden och blåser på giga, .

Håller i svans på en oxe, som slåss;

Pigan hon plockar små smultron i möss. ^

Ögna nu noga, der Bacchus med hornet

Står på det höga, kinesiska tornet;

Der ses en lapp på en åsna, i kjol.

Taflan är målad af Rubens i fjol.
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\ i (lare ses ottomaniskii jjoiteii,

Ilun är (len h(»gsta I turkiska orten.

Fredrik den j^tore nian ser der till liiist,

PalVen och satan, som slåss om en prest.

\'^idare iir att bekika, god' vänner,

Mars, huru bågen mot månen han spiniucr.

Månen iir skjuten oeli nedan det blir,

Derför, godt folk, är här mörkt, som ni sir.

\ anta nu litet, först måste jag snusa :

Ah ! Det var starkt och kan hjernan berusa.

Pojkar! Hvad väsen kring skåpet ni f()r

!

Akta er, annars jag hän eder kör.

Nu är jag färdig. Låt bli mig, jag säjer

!

•Tag är soldat, och för ingen jag väjer.

Har jag ej sabel, snart får jag mig en,

Platsen skall vara här fredad och ren.

Nu, min grefvinna, bekika den kuren

:

Se dessa tafior och numror. De uren

Allt sedan skapelsen ständigt ha gått.

Visa hur länge som verlden har stått.

Vidare är för hans nåd att bekika

Tjufven Cartouche och (jJuntlak tillika.

Trenk uti bojor, en nunna med dok,

Bonapartes värja der på sin krok.

V^idare ser man — — Man ser icke mera.

Kom man, bekika än liera, än flera.

Kostar en skilling i banko, kom, kom,

Taflan utrullar och vefven går om.

En landtväenist.

Elfva år se'n i dag, nog minns jag litligt den dagen,

Kränk till fältskärn jag på lyftade båren blef dragen.

Fältskärn på trappan stod och när de kommo, mig förde.

Svor han en bister ed, i barmen näfven han körde.

»Äter en landtvärnist till evigheten försända.»

Nöp svi i benet och stack och svor förutan all ända,



150

Fiittade sågen med hand ocli ropade : »vänta, det gäller !»

Bredvid stodo i rad tre långa, grymma gesäller.

Benet det sågades al' och nu med träben jag stretar:

Ack ! Som fogeln i sky, med möda brödet mig letar.

Aderton år jag var, då drog jag, modig i sinne,

Bort till Finlands kust. Den tid är friskt i mitt minne.

Modren 1 hyddan grät och tärnan hängde om halsen,

Klagande under sorg. »Nu gäller det annat än valsen,

Lek och löje och spel. För kung ocli rike med ära

Draga vi gossar ut, att blodiga skjortorna bära.

Snart J sen mig igen, men skulle ock döden mig hinna,

Uti en bättre verld 1 skolen åter miir finna.»
C;

Seglingen ilade snällt och snart till Finland vi lände.

Kulornas pipande låt mitt blod bland trummorna tände,

Två kossaker jag sköt, ocli trenne ryssar på näset

För bajonettens styng helt blodiga föUo i gräset.

Men när vintren kom, på öppna slupar vi foro;

Kölden stelnade oss : så kalla vindarne voro.

Månsfen i våo-en fann sin död och måno;a vid åran

Pustade ut sitt lif, som mygg på glittrande fåran.

Och när jag åter kom från böljans isiga floder,

Halfdöd släpande mig. afsomnad re'n var min moder.

F^lickan. som älskat mio* förr. från famnen ilande flvdde,

Och dess darrande blick en kallnad kärlek mig tydde.

Hvem vill älska en man. som matt på träbenet linkar?

Honom tärnornas blick ej mera söker och vinkar:

Derför, mitt träben, du skall bli min hustru och maka,

Trogen mig följa i graf, vid mig på bädden få vaka.

Du mig ej kostar en fyrk. ej tyll och glänsande tvger,

Ej lättsinnig och yr du bort i dansarne flyger,

Följer och stöder din man så mildt på ålderdomsdagen:

Honom lik. ej dig bepryda de klara behagen.

Menniskovännen.

Ack ! nu. mitt hjerta, får du då luft

Att vara menniska: o! huru Ijuft!
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llclii tlaiicn jug lupit om k ring,

Haft en länders nukla ocli spring.

För att la lutt på en usling: nu här

Finnci- iau" lör niii»- preeis en sä*n der.

Mvuroni står skrilVet i loraiidc vers:

»Tårar pä kinden oeh lijertat i press,

liockon lörsliten oeh rösten sä gäll.»

Fröjdas, initt hjerta! Det skummar, blii «j\:dl:

Gil' uti löndom : moralen sä lär.

Denna belallning jag lullgörer här.

(Han gifter udgra slantar åt landtrurmsteuj

.

Ett sällskap i dkt gröna.

Himlen är mulen. Frän taket det drvper.

Molnena häno-a väta oeh o-rå.

.Masken i gräset bland stickorna kryper.

Orren hörs spela en drill dä och då.

Strunt, strunt, låt det gå.

Friskt opp! Låt oss slå.

Slå i, klunka på.

1 morsron, ha. hå.

Kanske redan då

\ i lio-oa om kinden helt kalla och blå.

Säg. hvad är lilVet ? Ett blad på en lilja:

Snart det kan falla för vindarnes Häkt.

(>ch när det synes från kronan sig skilja.

Glömmes den tiusninir. dess fäj^rina" har väckt.

Strunt, strunt, m. m.

DöDEX.

Hitr har jag kommit just till pass.

Att drifva med detta folket spass.

Ett bud jag nyss från maskarne fick.

När upp ur svarta mullen jag gick,

Att dem en herrlig qvällsvard bereda.

Fast ringa och små, ej någon de freda.
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Tyst! Der jag ser en dåsig inatrona,

Så rödlett och stinn och bred öfver lonti.

Hon lagom ur att stoppas i jord,

Och sättas som rutt på niaskurnes bord.

Hon lagar nu till en a la (jlace

Och breder ikring sig konfekt, ett lass.

Jag litet grand vill på henne andas,

Att blekhet rätt med rodnad må blanda?

På hennes kind. At sidan dess sjal

Jag lyfta vill, att vårvinden, sval,

Må blåsa derin och kyla dess barm,

Att bröstet oör med mao-en allarm.

Der kommer en sprutt i nankin så rak.

Med den jag lyster ställa an sak.

Jag vill till flicka mig kläda om,

Och ropa : »fagra gosse, kom,

I o-räset hur vi skola nu svino-a

!

Du hoppar så lätt. Violerne klinga.

När klockan slår tolf på tornet i sta'n.

Vi träffas der borta i skogen på plan.

Der skall du af mig en brudkyss få,

Och sofva på arm bland rosorna små.»

Der nalkas en prest. Sitt pastoral

Han tänker tillträda med pomp och stat>

I dag han går till Djurgårdens slätt

Att ta sio; ett o'las och äta sig; mätt.

Hur länge hofvets trappor han nött,

Man slutligt vid springet blifvit trött.

Nu är han pastor, det ses på hans min.

Hvad vesten är skinande, fager och Hn.

Hvar sorglig rynka uppå hans rock

Försvunnen är, och glädjen hans lock

Har pudrat så grann. Nu går han der —
Skall jag med honom mig göra besvär?

Så ofta han smädat mitt rykte, mitt namn.

Och talat om döden och grafvens famn.

Välan! Till kypare skall jag mig kläda
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I irhiset VdiX liiijfixcr is ocli sno,

Och pastorn skall linna: allt kött lio.

Men sel <lor kommer en iini^sliL»; lignr:

Kinden iir bleknad och minen ai* sur;

1 diket sin taskbok han kastat ner.

Han ständigt mot höjden tittar oeh ser.

Den karln vill liänga, det marker jag granin.

Oeh dcrtill minen passar galant.

Kn repstump hjclpcr ur verlden med lärt.

Vax sådan jasr snor åt honom snart;

dag snurrar kring hjulet oeh spinner mitt blår,

Och repet är fVirdigt, fon'n ([varten förgår.

JLANDSKAPSMÅLNING.

Der på balkongen ses den statliga gardesmusiken,

Pinnarne lyftas i höjd oeh ljudet bredcs kring viken.

Der dricks merg i ben ur fradgandc. skummande bålar,

Och för vårt konungahus de trognaste, hjertliga skålar.

Kråkorna mellertid, niir trummorna dundra och skramla,

Tppå spektaklets hus till muntert glam sig församla,

Under det katten i ro de fuktio-a tassarne smeker

Xära en planka vid sjön, och med små barrena leker.

Siskan qvittrar i aln, en bäck från närmaste dalar

Ned med porlande fart i mossiga kärrena sqvalar;

Granen susar i skog och ekorren hoppar och hoppar.

Biter pa kotten ibland och ibland på tallarnes knoppar.

Rundt kring en ek mot soln. vid vägen på målade säten.

Sitter en stilla familj och spisar vofflor, klenäten.

Barnen med gök i hand, små trinda, glädtiga kläppar,

Hoppa i sanden omkring och rida på sprötor och käppar,

Piskan smäller så raskt och snärten dunkar på lädret:

Hopp sa ni och hej! och hopp! och benen lyftas i vädret!

^len hvad hör jag? Hvad rop, som sig närmar och öronen

fattar ?

Höört i luften man ser de hurtio-t kastade hattar.
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Nymfer, med näsduk i hand, i fönstren niga ocli vifta.

Trummans hvirliandc larm med de gälla trompeterna skifta:

Barnen tystna med hast och kring hufvudet mössorna svinga,

Medan studenter på plan tillsammanstöta och klinga,

(flädjen sig målar så klar i alla ögon och miner,

Liksom vid stormens slut, när solen våcfen beskincr.

Se, vår konung det är, vår prins, som nådigt oss hugna:

Tungaste hjerteqval vid deras åsyn sig lugna.

Gubben finner sig ung, när han sin konung får skåda.

Knekten eldas till mod och skyr ej död eller våda.

Sjelfva Harpax sä mild nu öppnar litet på pungen,

Skänker tiggarn en slant, när han ser den nådiga kungen.

Der på en sten står tyst en gumma, fryntlig, förlägen,

Lyfter sitt barn med darrande hand, och pekar åt vägeji

:

»Ser du vår kung I Der kommer hans spann. Hur nådigt

han blickar!

Visa dig glad. Borttorka din tår. O! ser du, han nickar

x4.t oss så mildt. Var lydig och snäll, så skall jag en kaka

Köpa åt dig, när hemåt till sta'n vi vandra tillbaka.

Mins hvad i dag du sett. Knäpp hop de menlösa händei-

Bed för din kung till Herren vår Gud, som friden oss sänder.

Att han med väldig arm hans dyra lif må beskydda.

Kärlek för Gud och konung bli spord i slott som i hydda.»

Der en student för en annan så glad åt vägen nu visar.

»Bondens tro, den skattar jag högst, och mest jag beprisar.

Sveriges k\mg bland kungar är bäst, så tänker, så tror han.

Så tror hvar redlio- svensk.» Hurra för vår konuno- och

kronprins !

Hurra — — — - — — — — — — — — — -- — a

Hurra — — — — — — — — — — — Hurra!
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Nionde taflan.

Mlmi aftonen stundar. Kedan börja sillVeispikarne i dagens

likkista att blänka. Nattens sku^rf^or svätVa öfver holmar

och skär. Månen uppträder som en frodig likbjudare pa

liiniinclen med tior om pannan. Han nickar åt vågor och

berg. Det sorlande jublet tystnar allt mer och mer ikring

Djurgården. Vagnarne rulla tillbaka åt staden. Skaror af*

gående och ridande trängas på bron. Foglen sticker huf-

vudet under vingen. Sipporna tillsluta sina ögon. Ärorna

plaska. Posterne afiösas. Dimmorna uppstiga på ängarne.

En gråtande fiicka söker sin mor. En utblåst länsman rvker

i gräset. En valp nosar på ett äggskal. Jägaren hänger

bössan på spiken. En tappad kråsnål glittrar mot afton-

stjernan, lik en lysmask. Xu lira Maj och Våren sitt bröllop.

Neptunus illuminerar alla sina fönster. Bacchus bjuder

champagne. Andarnes timma slår på nattens ur.

Elfdkottningen (uppträder och sjimgerj.

Stjernan blinkar. Vinden svalkar.

Maj vår boning tillredt har

Här i dessa blomsterkalkar.

Uti skuggornas förvar.

Dao^D' från Nattens lockar stänkerDO
Och kring träd och kullar far.

Plånens silfverstråle blänker

Uppå rosens hufva. klar.

Spelman, Vinden, uppå hällen

Re'n sig satt vid björkens rot.

Häggen rör sig uppå fjällen,

Spindeln spinner vid dess fot.
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Hder drottnings bud nu hören,

Snälla elfvor der vid strand:

Kommen fram och facklor fören

Af lysmaskar i er hand.

Allt är tyst. Så klar der oppe

Uti molnet stjernan går.

Vattnets yta som en droppe

I en fager lilja står.

Vinden.

Sum, sum, dinglidang.

Brum, brum, dinglidang.

Hu, hi, plingliplang.

Lu, lu, Ii, ding dang.

Elfvokna (uppkomma och sjnnfja under

dansj.

Nu på Vårens bröllopsqväll

Må vi hurtigt dansa;

Vinden sjunger der på häll,

Perlor harpan kransa.

Hvem är sist i sådan fröjd?

Ringering i ringen.

Här bak kullens gröna höjd

Störas vi af ingen.

Akta bi't på mossans rand,

Der din fot kan såra.

[jåt oss leka litet grand

Der på bäckens fåra.

Nu i ring, bingbingiibing,

Snabbt som iln vi svinga.

Se på spelman, dingliding.

Lustigt hörs han klinga.
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En ak elfvuhna.

Syster, se hiir.

Hvad i handen jag l)är.

En annan.

En vinge af en trollhäst ha ! ha

!

Till plym iippå hatten den passar rätt bra.

En annan.

Här en tand af en gumma, hå ! hå!

Ligger på stenen : kom och se på.

En annan.

Låt mior den få.

Den skall jag gifva åt moster, som sitter

Hemma i grottan, så tandlös och bitter.

Den förra.

Göm den då grannt.

Den senare.

Tack. det var galant.

fEft froll yuiR-fiM, ridande på en ehorre.j

Trollet.

Rasch, rasch !

Ofver berg. öiVer skogar och fjäll.

I den månljusa qväll

Nu hoppa så snäll.

Du gångare god.

I ett hurtigt mod.

Rasch, rasch .'

I en blink, som den ilande vind.

Som den snabbaste hind.

Scha, scha!

Låt det gå.

Hoppa pä.
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Opp ocli iicd,

Ner ocli op]).

1 galop])

Ofvcr stockar och led.

Jag blef bjuden i går

T^ill det bröllop, som står

Mellan Maj och den glädtiga Vår.

Pollola!

Se, god qväll

!

Snälla spelman på häll,

Och J elfvor vid strand.

Ofver sjö, öfver land

Jag till bröllopet fai'.

Ingen rast, ingen ro,

Ofver berg, öfver mo
Jag min kosa nu tar.

Sch a, scha!

Låt det gå,

Hoppa på.

Ner och opp,

1 galopp,

I ett ljungande mod,

Du gångare god.

(Trollet försvinnerJ

.

Elfvorna börja åter att dansa. En polisbetjent u])p-

träder.

POLISBETJENTEN.

Hvad är här för satans larm?

pirum

!

Vänta, jag gör strax allarm,

pirum I

Klockan slagit elfva ren,

piru

Och än skymta hvita ben,

pirum I

pinim !



Mellan buskar öfver allt.

])Iruiu I

Miii" ])()lit^en har bcialt,

])Iruin !

< »ripa dvm mel rubb ocli siMl)b,

]iiruiu I

Sätta dem lV)r ris och skrubl).

pirum

!

Se. livad bvimmel rundt ikriui;-.

pirum

!

Wang och stoj och Has och sprin<i-.

pirum

!

llollah! Vänta, vänta!

fElfvorna försvinna mellan h 'yhnrnej.

livad var det för spökeri?

pirum

!

Allvar eller raljeri?

pirum

!

Här blir kallt. Jas: ofer det 1-n 1

pirum

!

Bättre är en sup i stan,

pirum

!

An som hund här jaga kring

pirum

!

<)ch dock finna ingenting.

pirum I

[Ran hortgårj.

Man ser en del af Täcka Udden. En likprocession

nalkas. Små alfer bära en död fjäril. Framför tåget klifver

en långbent harkrank, med mycket gravitetiska steg, och

förer en prestaf af gökråg* i högra frambcnet. Proces-

sionen utgöres af tolf myror, tio tordyflar och tvenne

nyckelpigor, som bära blomsterdoft på ett hvitsippeblad.

Sjelfva likkistan är svart, förfärdigad af snickaren Ikorre.

Polytrichum commune.



GnilVen är uppkastad a C (lödgriiiVaren Mullvad. Såsom kor-

gossar, gå sex sjungande myggor på ömse sidor om kistan.

Tåget stannar vid grafven. Kistan nedsänkes. Nyckel-

pigorna nedkasta blomsterdoftpt ocli alfcrna sjunga

:

Lilla fjäril, glada, ^^köna,

livad din lefnadsstund blef kort!

Blott en dag uti det gröna

Fick du njuta fröjdens lott.

Middagsstunden, säll, du svingai'.

Gungar glad på rosens arm.

Aftonkylan döden bringar

I din unga, friska barm.

Slumra nu, du fjäril, lilla I

Sött och Ijuft i grafvens hamn.

Stjernan på ditt stoft skall spilla

Strålens guld utur sin famn.

Mången, mången fager blomma

Skall i sommarns milda spår

Till din graf med klagan komnsii.

(ijuta saknans offertår..

»Ack ! så snart från oss den ungii

Gick till grafvens mörka bo!);

Skola markens blomster sjunga.

»Hvile han så sött i ro,»

Skall livar fogel uti lunden

Ijjufligt qväda på din grift.

Månen under midnattsstunden

Teckna mildt sin silfverskrift.

Sömnens genius fsynes i en HiJfrershfj

Slumren Ijuft. naturens barn, och Inilen

Er i jordens vagga denna stund.

Midnattsvindar, som på marken ilen.

Sänken vingen ned, vid dagens blund.
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Xatten brede iit sitt svala täcke

OlVer er. I vårens irröna falt!

Och Aurora er till fjlädie väcke,

Niir luMi ^år ur österns purpurtält.

Vackra tärnor! män 1 huldrikt dröniniu

Blott om kyssar, kärlek, Maj och vär;

Skönsta bilder kring ert läger strömma.

Likt den ljusflod, som från månen går.

Gråt ej, flicka, du med blonda håren.

Som der lutar, under nattens fläkt.

Tro, att kärleken på nytt med våren

Kommer åter i sin gyllne drägt.

Qväf din sorff och stäm din lilla cittra,

Nästa ]\Iaj kan hända står du brud.

Se på stjernorna, hur mildt de glittra.

Alla klädda i sin bröllopsskrud.

På ditt öra sof, du Bacchi kämpe!

Dröm om bålar, sånger, sus och dus.

Fridens balsam dina plågor dämpe.

Du som vakar der vid lampans ljus.

Stum, förlåten i din ringa hydda.

Och I små, som gråten vid dess barm,

Sofven lugnt. Guds engel skall er skvdda

För all våda med sin starka arm.

Men du Harpax, som ses girigt blicka

På de gyllne kistor, blek och lång,

Som än aldrig med ditt glas, din flicka,

Xändes flra Maj i ras och sång;

Du må ensamt jemte bofven vaka

Utan frid uppå ditt örnegått,

5ledan tio-garen med barn och maka

På din trappa snarkar Ijuft och godt.

€. F. DahJyren. Skrifter. I. 11



Ulla Vinblads död.

Första scenen.

Jlaga park. Ulla hvilar, hieh och döende, i)å en hlomstermatta.^

Solen är i sin hergning. Smjftande stå kärleksgudar omkring

henne, med hvita näsdukar i hand. Mollberg ligger i gräset

och knäpper på sin luta. Magister Gäse springer, med Ullas for-

kläde framför sig, kring gångarne.

Kör af kärleksgudar.

Uu nattens mörka gud, träd upp i sorgeskruden;

Svep himmelen i moln och tysta fröjdeljuden

I denna dödens mark!

Släck dagens gnista ut, som än mot vågen spritter;

Bred svarta täcket ut, beprydt med stjernors glitter.

Kring denna hemska park.

Här döden endast rår och nattens alla gastar,

Kring hela denna engd han sina pilar kastar;

Han träffat denna ros.

Nu som ett vissnadt löf bland rosorna hon hvilar.

Och nöjet gråtande från hennes dödsbädd ilar

Till himmelen sin kos.

Du fjäril, flyg din väg! Du fogel uti lunden,

Ej med din gälla sång ohelga denna stunden

!

Sitt stilla i din topp!



I markens fao-ra triid, ined sorg er sammanliiten!

I blommor, saknans grät ur cdra kalkar gjuten

1 strida str«)mnuirs I<'pj).'

Flyt ej med muntert sorl, du regnbäck, i din fara!

Tyd snarare de (jval, som våra hjertan såra,

Uti en stilla ^-åni^!

I korpars svarta här, till liktåg er bereden !

Upptyllen med ert skrän hvar vinkel uppå heden,

Vid rädda hjortars språng!

Du, Pan, lägg bort din Höjt, låt bli att längre spela!

Ej med din herdesång vårt bröst du mäktar hela.

Tritoner, stillen er I

I böljor i kanaln, i sorgeHor er kläden!

Ur nattens svarta tjäll, I klara stjernor, träden

Och blicken på oss ner!

Du, aftonstjerna, se, hur Ullas öga slocknar.

Hur dödens hemska natt kring hennes anlet tjocknar.

Hur barmen sakta går,

Hur kinden bleknar af med ljusets sista strimma.

Hur löjet, slocknande uti sin afskedstimma,

Byts i en stilla tår.

Skrif på hvart rosenblad och alla nejdens vågor

Den klagan, oss förtär, och alla saknans plågor.

Vid Ullas hädanfärd;

Att främlingen, som går att tyst sig här fördölja,

Må läsa på hvart blad och hvarje vattnets bölja,

Au Ulla var oss värd.

So/eu nedsjunker och kastar sina sista strålar jnl Ullas .^ciopp.

Ulla suckar, men nedfaller äter i dödsslunimer.
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IMoLLHEUG Spelar ph mi luta.

En fager ros

Går nu sin kos,

Som Hagas parker prydde.

Dess milda blick,

Dess ädla skick

Hvart bröst med kärlek brydde.

Hur mangen gäng

I lust och sång

Du Fröja heder visat!

1 kyss och ras.

I såno^ och erlas

Dess fröjd du alltid prisat.

Du vissnar bort,.

Ditt lif var kort.

Nu döden för dig träder.

Farväl, min brud!

I sorge skrud.

Jag nu min lyra kläder.

Ej Bacchi saft

Ger mera kraft;

Ej solen mer förnöjer.

Adjö, min skatt!

En sorgenatt

vSip* krino- din Mollbero- höier.CO c «.»

En sparf i ett tkäd.

Hur mången gång jag vittne var,

O vana Ulla, till din fröjd,

När månens strimma, ljus och klar,

Sig spred kring dal och fält och. höjd!



Till denna park från stadens tvang

Du kom med vindens lätta il,

Och Fredman började sin sång,

Och Astrild hvasste tyst sin pil.

Hur täriade ej rosors blad

Att lii din klädnad röra vid

!

Hur susade ej trädens rad,

Xär blicken höjdes Ijuf och blid!

Hur log ej böljan i kan aln

Vid dina kinders purpurbrand I

Hur smekte vestan dig om sjabi,

Xär kärlek löste gördelns bandi

Hur måni^en vncflintr sommarns qväll.

Xär jag slog an mitt fröjdeljud,

Si or drömde här i skucroran sällo CO
I famnen af sin blomsterbrud I

Du nöjet tog och nöjet gaf,

Prestinna ibland Fröjas mör!

Ack, nöjet sjelf ser nu sin graf,

Och det. som sraf disf lifvet, dör! •

Andra scenen.

OhjmpiU. Jupiter vandrar af och an och %töder siy på spiran.

yulJcanus sitter rid 'kalceJugnen. plockar gnistor ur håret och

inahar oni dden. 3[ar><, Bacehus och Apollo taga ^exan.

Bacchus, Bror Apollo! du har gjort en lång resa i

dag: kom nu och smaka på portern, var så god!

Apollo. Strax, min bror. strax, bara iatf f:^r afläorcra

min strålmössa och den röda jackan! Se så. bror Mars. drick

mig till.



Maks. Skål, bror ApoUo! Det var, tag mig tusan, en

delikat porter; kvar fan har du fått den ifrån, bror Bacchus?

Bacchus. Från en engelsman, som anlagt ett bryggeri

här i Olympen.

Mar8. Men hvad sju tusan ! skall inte pappa smaka

jiortern? Pappa Jupiter, se, hur det bornerar I

JuPiTER. Nej, tack, min son! Jag törs ej lor mina

ben.

Mars. Ah ! gif fan doktor ^Eskulapius och hans piller!

Jag slår i. Pappa skall dricka, så sofver han godt.

JuPiTEK. Min son! du vet min allmagt. Reta ej min

vrede. Du måste hafva respekt för mig och ej träda mitt

majestät för nära.

Mars. Förlåt, pappa lilla ! (liviskar) Gubben har po-

dager och stranguri. (högt) Det här var en förbannadt ypper-

lig anjovis ! Du är just en krona, bror Bacchus ; hvarifrån

har du fått den?

Bacchus. Af fiskköpar-åldermannen Neptunus. Mer-

kurius har lagt in den. Drick, bror ApoUo!

Apollo tar glabct och sjunger:

Mustens krafter hämma
Hjertats små besvär,

Själens strängar stämma

Till en glädtig air.

Sjelfva gudarne de fröjda,

Sjelfva menskorna bli höjda

Upp till gudars rang.

Under glasens fröjdeklang.

JuNO inlcommer.

Bacchus. Tack för portern, mamma lilla ! Hvad få vi

för delikata rätter till qvällen?

JuNO. Alltid är du frågvis, Näpenstjert! Yi få stekta

dufvor, kottlett af kon lo, honung och manna, hemtade

från Ida, och chokolad från Amerika.
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Bacchts. Tack, maininu lilla! det var giuldomli^i-t.

AenuS finJcommer med utslaget har, b/ek och norgsen: hon

ncdfaUer för Jupiter och hoyhnäppcr sina händer.) Mägtige la-

dor! alltid var du de betrycktas skydd.

JupiTEU. Ilåll, lifdl, för sju tusan, min dotter, jag måste

först upp i mitt kungliga säte, innan <\\\ far framföra din

bön ... Se så ! livad är det nu?

JuNO fhvisJcar tiU Vulkanmj. Nu kommer hon med sina

<kökhistorier och intriger igen! Hon kastar en vred blick på

Vetius, gar ut och siar igen dörren mycket häftigt efter sig.

Venus, pä knä. Mägtige fader! alltid var du de betryck-

tas skydd. Ej gick någonsin din dotter ohörd ifrån dig.

Hör, fader, min bön och värdigas villfara den samma! Se,

en af mina älskade, som alltid prisat mitt välde och troget

dyrkat Pafos' guddomlighet, som med rika offer smyckat

mitt altar och i ömma suckar städse sökt mitt beskydd, den

svartlockiga Ulla, nordens skönaste dotter, har af Erebi

mörka och grymma gudar blifvit dömd att föras till de under-

jordiska skuggorna ... Ej begär jag, du verldens styres-

man, menniskornas konung och herre, att Parcernas mäktiga

beslut skall ändras. Ej begär jag, att du skall förunna hen-

ne två gånger se ljuset; men hör min bön: låt henne icke

falla för dödens glaf och Hermes" bjudande magt; låt min

son Kupido få rycka henne undan den trefaldt brusande

floden, trehöfdens gap och furiernas gissel, låt mig få föra

henne till Pafos' boning. Mäktige fader! jag besvär dig vid

din ömhet, bönhör mig!

Bacchus. Bror Apollo ! hvem är det, hon talar om?
Det susar som en hel bistock för mina öron.

Apollo. Det är frågan om Ulla Vinblad.

Venus. Mäktio^e fader, bönhör mio"!

Bacchus. Hur är det med henne?

Apollo. Hon lär hålla på att dö.

Bacchus.- Ulla Vinblad känner jag förbaskadt väl.

Det är en rätt täck Hicka. Tyst. låt oss höra hvad pappa

säorer

!
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JuriTER. Ej mägta sjelfva giularnc ändra de allbju-

dandc Parcernas beslut. Dock likväl vill jag bönhöra dig.

Ej skall Ulla Falla för dödens hand. Din son skall få för;i

henne till dina engder. Dock måste hon gifva åt Proser-

pina ett offer, för att blidka hennes vrede.

V"enus. o, intet offer är för stort, blott du bönhör

mig.

JuPiTER. Hon måste o^ifva en lock af sitt svartbuckliga

hår, en ros af sin kind, en honungsdroppc af sin läpp, en

suck från sitt bröst, en tår från sitt öga, en lilja från sin

barm; då är Proserpina försonad.

Venus. Haf tack, o fader, alltid skall din dotter prisa

dig, ty ingen är mägtigare i Olympen än du; ingen mera

nådeblickande än du! Jag hastar att fullgöra din vilja.

fHon går.J

JuPiTER ropar. HoUah! Merkurius, hvar är han?

^Ierkurius. Här, pappa lilla, här är jag!

JuPiTER. Hör på, Merkurius! Tag och stoppa min tur-

kiska pipa, med det långa skaftet, och tag af tobaken der

borta.

Merkurius. Hvilken tobak, söta far?

JupiTER. Af slao-et vid Waterloo, och hör se'n

!

o

Båcchus framsiiger och hagar sig för Jupiter. Tillåter pappa,

att Apollo, Mars och undertecknad göra en liten rund på

jorden? Vi har några små visiter.

Jupiter. Res i Guds namn, barn ! — Merkurius ! den

här pipan är sur, som sjelfva hin håle ! — Tag fram mitt

trähufvud. Hör på, barn, efter ni reser dit ner, så köp

ett skålpund snus åt mig af Dimanders bästa, hälften ka-

rott uti, förstår ni? Se här äro två plåtsedlar, jag menar

de skola spisa.

Bacchus. Det skall visst ske.
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Tredje scenen.

lla<](f park. Mor/^z, Mo//brrf/, In/fiarev Ede, m<((jisUr Hasr <n-.\

rn mänffd ainlra hrildrr human rnijUmdc på rilfp'n.

IvYPAKKx \\\n\ Ju(r en -sfor /:>//h/hiifjd/\

huller hrdnviii pä ro-wrno <>(h .yiuitjfr:

Va\ sup eller två

Kan ni talii också,

Floras taijra små

<Trla(la barn!

Liittare då i ert o-arno
Piåriln fVincfas kan.

»' c?

Ja, min sann !

lian blir rnsig och drucken och kår,

Och sin fröjd han begår

I er famn, och han svår,

Att er troofen han år.o
Kom nu hit,

Blomma hvit,

Blomma röd, med or mund!

Ni på stund

Skall en styrkedryck få.

(rapa bra, du jasmin !

Läppen din

Fuktas skall, klunka på I

Xå hvad skam

!

Tmten fram,

Lilla sippal

Xippertippa,

Truten fram

;

Här år råd

An på mer,

Hennes nåd I

Drick, jag ber I

Det var skönt.
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Kovb Inad stoj !

Dii, Icvkoj,

Jlar oj rönt

Bacchi kralt

;

Sicken saft

!

At dig maka,

Drycken smaka.

Det var godt, läppja mer;
,

Klunken ner!

Detta bad

Gör dig glad.

Lilla du!

Nå livad nu?

Skämmes du?

Kom att niga,

Lilla piga,

För mitt stop.

Mun ihop?

Hvilken tossa!

Bara låtsa!

Drick och svälj

Ur min butelj
;

Strax hon roder blir

Som tulpan,

Mister tråna'ns silfverskir

Och ger månen fan.

Kors, hvad folk!

Säg ditt namn,

Usla hamn ?

»Klocka blå

Ar mitt namn !» J
Hit på tå.

Du din holk!

Du tycks kunna

Dricka bra,

Bacchi tunna

Uti famnen ta.
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Nu ii" ni Ailla, sina llickor på äng;

Trillcn ocli dunsen nu lustiirt i fiänjr,
c^ C'

Bädden till natten ät fjäriln en säng.

Gossen är dristij' och hurtiir och un<r.

Jag är or l>acchus oc-h morfar och kung.

Diideu lommer pn väfjot, dra(jnndc en lärra, /t var i //f/f/a ddd/<kaUar,

henrancjeh hl;Jci,stj)Jatar, stjernor, tif/garstafvar, ordeuxhavd och

ijainJa tofflor, ni/ck/ar, höneböcker, rakkmfvar, t<tigb;/(/lar. I

handen har han en lic. Kärran är gjord af henhnotor.

Kyparen Edk Icornmer raglande.

Undan, ur vägen I ur vägen med kareten, säger jag!

Ser du intet, folk kommer?

Döden vänder sig om och hugger qeno^t hufvudct af hfniom. J)

andra Hg.

Döden.

Så ligg der du, ett dödens pris.

Till ormars mat och korpars spis

!

Du, kärra, rör dig nu igen;

Skall jag ej rofvet träffa än?

I denna park det ligga skall.

Xämdt Ulla Vinblad. Mörkrets svall

Ken allt betäcker mer och mer.

Men döden sjelf i mörkret ser.

Jag har en lukt så fin, så stark,

Som nattens herskande monark;

Med den jag skall mig leta fram.

Hvad lio^ger der vid trädets stam ?

En liten flicka. Sof i frid

!

Det kommer ock en g-ånjx din tid.

Xu re"n mitt rof jag spårat opp.

Hvad ser jag der? En väldig kropp.

Det Mollberg ar. — »Kavall förbi!»

I höst du ock mitt rof skall bli. —
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Men hvilken skönliet ligger der

An ögats glans den lyser skär.

Se ! hvilken barm i vågor går

;

T öi^at darrar smärtans tår.o
Hur snöhvit är dess lilla fot,

Som hvilar der vid lönnens rot!

Dess kind, ehuru blek den är,

Dock ännu nöjets trånad bär.

Men nej! jag tjusas af dess prakt,

Den lamar sjelfva dödens magt.

Hon offras skall; jag nåd ej ger!

Hon suckar djupt och liksom ber.

Han stiger närmare.

Välan! bered dig, timmen slår,

Blott en minut än återstår.

Han ner po, sitt timglas. Han lyfter lien. I det samma ljusnar

hela himmelen. Molnen delas. Kupido shådas i skyn. Han

sänlcer sig sakta ned till Ulla. Döden dar orörlig, Ulla

vaknar, Kupido tar henne i sina armar och uppstiger i rym-

den. Alla foglarne i skogen tro det vara dager och hörja

qvittra. Döden sjunker ned i jorden, Mollberg sträcker ar-

marne mot höjden, päfältetframkommer elfdrottningen med sina

tärnor, Binghing, Silfverskir, Blomsterdoft och Snöhvit.

Elfvorxa.

Hohu! Hohu! Tillilu!

En tupp vid Hagalund.

Kukeliku

!

Elfdeottningen.

Nu Ulla försvunnit ifrån dessa marker,

Dess dödliga lefnad på jorden har lyktat.
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Till ykonarc nejder och liimmelska parker.

J lamnen al' kärleken redan hon flyktat.

Kj mera vart o^ra den hulda skall röja

I iland susande lininar och spridda jasminer;

Kj mer med sin sång hon vår dans skall lördröj

Tills månen gar neder och morgonen skiner.

Nu är hon försvunnen. Mitt öga <let gråter.

X:ir kommer ä nyo uti dessa lunder

l\n tärna sä skön och förtjusande äter?

Hon var för vårt öga det skönaste under.

JilNGKIXG.

Ack ja! hon var sa skön.

Som svanen uppå sjön.

Som aftonstrålen uppå snön.

Xu icke mer

Man henne ser.

Xu alla svstrar klaga må:

Ej sådan skönhet mer vi återfå.

Sllfverskir.

Se. der lioforer rosenkransen

An i gräset cjvar.

• Blomstekdoft.

Se^ der skådas glansen

Af de perlor. hon i sista dansen

Här i lunden bar.

SxÖHvrr.

Se. hur fiäriln flvo:er.

Efter Ulla ser

;

Se, hur månen smyger,
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Tittar mellan träden ner,

Liksom suckar: »Ulla är ej mer!»

BiNGBING.

Nu farväl han nickar,

Han med röda ögon blickar,

Gråtöo-d bakom bero^en sig beger.

Snöhvit.

Se, hur vågen hvälfver

Sig med sorg mot strand

;

Se, hur rosen skälfver.

Lutar sig mot sand;

Ser med tåradt öga

Upp mot stjernors land,

Önskar sig från jordens band

Upp till Ulla i det höga.

Att af hennes ögons brand

Lifvas få och barmen smeka,

]\Ied dess klädningsborder leka,

Eller ock af hennes fot
T?

ödmjukt taga döden mot

Elfdrottxixgen.

Nu helgom det ställe, der L^lla i dag

Har slutat sin sorg och sin pust!

Det prydom med rosor af ädlaste slag,

Med gräs af den friskaste must.

Nu dansen kring stället i blånande ring,

Tills dagen har kommit igen.

Du, vestan, vid griften ditt bingelibing

Nu rino' för vår Ulla, vår saknade vän.o

Dock snart uppå Pafos, när morgon från sjön

Förgyller dess prakt med sin skrud.
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Skall Ulla uppvakna, förnyad ocli sktni,

Som nöjets och kärlokens brud.

På ängar af liljor, i doftande (|Väll,

Skall Ulla i nöjenas famn

Ljuft hvilande slumra, och skogar ocli tjell

Genljuda af Ullas beprisade namn.

Fjerde scenen.

Vnfoii ö. Solen gar upp. Vejins^ med de tre Gracermt, siti;jcr nr

sitt dött.

KOR AF BLOMMOR.

Se, kärleken kommer, och solen går opp,

På bergskullen redan hon står.

Uppvaknen, I foglar, i gungande topp,

1 sko2:ar, slån ut edra hår.

I blommor, sen, Venus nu nalkas till oss;

Upphöjen för henne de doftande bloss

!

Hur glimmar dess öga, hur ler ej dess mund

!

Som böljan på gungande ban.

Så skyndar hon mot oss i grönskande lund,

Helt lätt öfver rosor och blan.

^fed henne, se Gracerna uti en rino-I

De dansa på fältet så lustigt omkring.

Venus.

Xu solen gått upp med sitt glimmande spann.

Jag, nöjets gudinna uppå denna ö,

Allt derföre bjuder på land och på sjö

Hvart vilsen för nöjen att lefva och dö.
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Nu rusta dig, fjäril, förgyllancle, grann,

Att leka bland blomsterna här;

Du fogel, som sväfvar kring vatten ocli land,

1 sånger må tolka ditt ömma begär.

Du myra, som krälar i ringaste sand.

Förgät nu ditt qval, ditt besvär.

Allt må nu i glädje blott andas ocb le.

Ku hören mig, skönaste systrar tre

!

I Gratier små

Nu veta må,

Att Ulla nalkas med min son

Till denna rosen-ö.

Att henne helsa skj^ndsamt gån

Till. stranden af min sjö.

Hopkallen äfven hvarje mö.

Som under natten på min ö

I nöjets Ijufva sällskap gått;

Ha'n I min önskan rätt förstått?

Graceena niga och svara.

Vi den förstått.

Farväl, vi återse hvar ann I

Se der i skyn ett gudaspann

!

De hortshjnda. Ikuclius^ Mars och ÄpoJlo upi^trac^n.

Bacchus. Ja, du har rätt, bror Mars. Kusin Venus är

här alltför illa etablerad; här finnes ju intet enda värdshn?

på hela ön; ingen enda skylt. Här törsta alla nymi

i hjel.

Maes. Hollah, bror Apollo ! du som är lärd och kan

läsa, säg hvad här står för slag ristadt på stenen?
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BAcciiuy. Glfvc Olympen, jag hade mig en kallqvistare.

Jlvad ser du efter, bror Mars?

Mars. Kommen liiti Jag ser ett bränvinsglas inristudt,

jemtc en mängd bokstälVer pä stenen. — Bror A})ollo»

kom du och utlä<j:;T skriften

!

Apollo läser.

»Ilär hvilar Mutter pä Rostock i frid.

»I Ycrlden hon lefde i dao^licj strid.

»Nu har hon stjelpt öfver ända sitt glas,

»I hamn har lupit dess galeas.

»Som helgon af Venus förklarad hon blcf

»Och svept, såsom lik, uti hummelrcf.

»Dess ben, begjutna med bästa vin,

»Förvaras nu här uti gyllene skrin.»

Bacchus. Ha! Mutter på Rostock! — Ack! den he-

ders gumman ! Bröder, det faller mig något in.

Apollo. Hvad då, broder Bacchus?

Bacchus. Ser du, medan vi här vänta på Ulla, behöfva

vi en spiritus rector, eller hur ? Och för att värdigt mot-

taga den nordiska skönheten, fordras ett nobelt och hygg-

ligt värdshus. Välan ! i kraft af min gudamagt, genom
detta vidrörande, bjuder och befaller jag dig, sten, att för-

vandla dig uti en gyllene byggnad! — Ett, tu, tre, hokus

pokus cirkumfilisnut

!

En byggnad uppreser sig ur jorden.

Apollo. I stöd af min magt och gudaförmåga upp-

väcker jag dig; Mutter på Rostock, å nyo till lif, lefverne,

kopparhy och karskhet, att regnera, bebo och styra detta

värdshus

!

Knäpper på sin lyra.

Vak upp madam,

Ur mullens dam

!

C. F. Dahlgren, Skrifter. I. 12
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Jord, skänk henne kropp;

Eld, gif henne blodets lopp;

Luft, i lungan blås in;

Sol, måla dess skinn.

Sprid i dess öga din glans.

Malörtens krans

Pricke dess kind
;

Bölja gör henne trind

Kring barm och Länd,

Att hon som Mutter på Rostock blir hyllad och känd.

Maes.

Och jag en stämma åt henne ger.

Så stark som sextusen och ännu mer;
Dertill en hand, som örfila kan
Och uti kragen kan ta sin man.

Bacchus.

Och jag förärar allt tillbehör

Af punsch och bischofF och fin likör.

Alla.

Mutter, stig upp

!

Man hör ett bullrande i jorden, slutligen uppstiger hon lijs lefvande.

Bacchus. Friskt, Mutter, fram med glas och buteljer!

Rop från flere håll på Ön: Ulla Vinblad kommer!

Mars. Se, så, för åttan skock millioner!

Bacchus. Vänta, jag är strax färdig!

Mutter på rostock. Herrarne äro så goda och liqvi-

dera.

Mars. Drag för tusan, käring! Vet du intet, vi äro

gudar! — Ser du kraschan på bröstet?
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Rop från alht håll: Ullii nalkas I

ApoUo, Mars och Jificchm ila tiU stranden, som är full af åskå-

dare. Kn haie af tärnor., anförd af Gracerna, står på c'7i

kulle. Charen, hvari Ulla och Kupido färdas, nedsänker si)/.

Ulla stiger ur, Bacchus hastar att taga henne i hand och

föra henne upp mot värdshuset.

Sång af tärnorna.

Välkommen hit till Pafos' strand,

Att öka nöjets tropp

!

Här lågar ständigt Fröjas brand,

V^äckt iitaf Ijufsta hopp.

Här vissnar aldrig rosens knopp,

Här fängsla inga tvångets band,

Här lifvar helsan hvarje kropp.

Till nöjen lägger man sig ner;

På nytt när morgonsolen ler,

Till Ijufsta fröjd man stiger opp.

Bacchus.

Kusiner, systrar, medan nu

Vi Ulla här ibland oss se,

Jag tror, till krogs vi oss bege,

En styrkedryck behöfves ju?

Lägg, Astrild, nu din vinge bort,

Er resa varit svår och lång.

I luften är det satans torrt.

Ej törsten släcks af vindens sång

Och molnens dugsf. Se här i dafn,

Der Mutter står med gula sjaFn,

Ett hus, ett herrligt hus man ser, «,

Som oss på nytt all styrka ger.

Kom, kom, vi vilja dit gä in
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Och krogen Ulla heta skall

Må drufvor utaf hundra slag

Och tömma Cyperns bästa vin.

Och krogen Ulla

Bad' natt och dag

Må drufvor utaf In

Der rinna i sitt svall.

AroLLo.

Och jag skall stämma an en drill*

]\fAKS.

Och jag rangera en kadrill!

Gracekna.

Och vi till Venus gå,

Att lof af henne få!

Bacchus.

Tag henne med inunder arm!

KUPIDO.

Och jag skall elda hvarje barm..

Ulla.

Som på en lind

Af fröjd hvart blad

För vestans vind

Sig rör ; sä glad

Jag nu här står,

Och hjertat slår

Utaf begär.

Haf, Venus, tack!
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'^dg tror — ack! ack!

'lag re n är kär.

Hhnmelen muhiar, aftkan börjar dundra. AUa ila till viir>l^htnff't.

En blixt framljungar.

En röst iK SKix. Dacchus I Imr blef det med initt

Bacchi:s. Aj, jag är förlorad I Häll, guftar deroppej

•Strax I strax I — livar lan har ias: snuset? Häll. puffar'

Strax I strax ! Ack, jag olycklige ost

!

Rösten ur skyn. Kvar är snuset, kanalje?

Bacchus. Strax, Jupiter, store! Strax, på stund, pä

stund! Hälften Dimanders och karott! För sju tusan! Strax.

strax

!

Apollo. Se, här ligger det

!

Bacchus. Jag har det i hand. Se här, söta pappa

lilla!

Askan tydnar. En slcy nedsänlcer sig och upptager snåret.

Hösten ur skyn. Tjas! tjas!

AUa pä värdshustrappan buga sig och ropa: »Prosit!»





FRITJOF OCH INGEBORG

ELLER

MIDSOMMARSHELGEN.
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SrOKET.

Ung Fritjof ligger på bädd af dun

Inunder ett täcke af rutigt kattun.

l>redvid på kommodens stadiga klaff

Jjjusstake prunka och vattenkaraff.

Mer trygg än en konung i gyllene slott,

På kudden han sofver så m^ukt och irodt.

Och fullmånen ger ett förbleknande sken,

Ty midsommarsafton var inne re'n,

Då morgon och afton sig blanda i hop,

^om porter och öl i ett omrördt stop.

-Alen slaguret dundrar i tornet tolf,

])å står der ett långt, långt spöke på golf.

I kappa, så tunn som ett fladdrande flor.

Det står der och ruskar uppå sig och glor.

De uppnästa tofflorna knarra förstämdt,

Som eldkol i pannan gå ögonen jemt.

»1 morgon blir skurning,» så ryter det vildt,

»Se der, hvilka fläckar på golfvet ni spiltl»

Ung Fritjof upp utur sömnen far.

Sin gamla hushållerska för sig han har.

»Hur dags?» — Klockan fyra. — »Så tidigt I o, ve!»

Men så är min vilja och prompt den skall ske. —
»Nå nå! jag åt landet begifver mig då

Precis klockan fyra i morgon? Låt gå!»

Nu spöket helt långsamt sig makar till dörr

Och skrider så saktelig trappan utför.
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Men icke fick Fritjof i ögat en blund.

Dock snart nalkas morgonens ljusnande stund.

1 plaggen han kastar sig lustigt och fort

Och står, innan fyra var ringd, utom port.

2.

Utflygten.

Ljufligt spela

Sommarns muntra vindar.

Svalka dela
o

^

At de höga lindar.

Ung Fritjof vaggar i gungande chäs

Och hjulen trilla i böljande gräs.

Hans hjerta klappar så friskt och ungt

Och ögat som skogskällans spegel är lugnt.

Foglar qvittra

I de täta grenar.

Böljor glittra

Mellan strandens stenar.

Ung Fritjof tager fram pung och stål

Och stoppar sin pipa i rågadt mål.

De ljusblåa hvirilar ur locket gå opp

Och sprida sin vällukt med vindarnes lopp.

An på väfven

Morgondaggen glimmar.
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Uti siifVen

Ankan tungrodd simmar.

Ung Fritjof öppnar sitt snöhvita krås

Och hviskar till vestan: »Nu hurtigt blås I

Till Torpet^ det gamla, jag styrer min färd,

Der vill jag passera min midsommars verld.»

Sparfven plockar

Korn ur öppna logen.

Dufvan lockar

På sin hälft i skogen.

Ung Fritjof trallar: »Lycksalig den själ,

Som unnas att taga af staden farväl,

Ger alla Sibyllor åt hin och hans mor

Och skådar, hur landsbygden nu står i flor I»

Rågen dammar,

Gulddoft krin^r si^^ strör.

Solen högröd flammar.

Surr af bin man hör.

Ung Fritjof blickar kring sjö och vik

Och tvcker sicr fara till himmelrik.

»Så skura, ditt ledaste troll, bäst du vill.

Jag hör dig ej mer än hin håle till.»

Xu vid målet

Ar han. Pipa, pung

Jemte stålet

Göms. och vicr och unorc o
Ur chäsen han hoppar liksom en amour

Och spänner så fålen från seldonen ur.

Då klingar från trappan en rosenemund:

»Välkommen hit till oss i grönskande lund!»
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3.

Torpet.

Det ligger ett torp ej långt fråif den tull,

])qv rospiggen kuskar sin färd,

Att nykter till staden, men derifrån lull

Passera sin dammiga verld.

Små foglar der sjunga i skogens tjäll

Från arla om morgon till senaste qväll

Och göra vandraren lycklig ocli säll.

En vik bespeglar den tjusande nejd

.Med vågor som trösklar små.

Ej nordan de bjuda till brottande fejd,

Blott vestan får dansa derpå.

En träbelagd bro öfver vattnet står opp;

Hon hvälfver bland vassen sitt bugtiga lopp.

Deröfver går trafvarn i hurtigt galopp.

På planen sig reser en skuggande ek

Se'n Carlarnes lysande dar.

1 kronan ringdufvorna hålla sitt smek

Trots höken, som ofvanför far.

Men borta vid torpets rödfärgade knut

En skylt, med en bägare mellan två spjut,

Sig sträcker i blånande luftrymden ut.

Från trädgården hemtar man dill och spenat,

Persilja och sallat, med mer,

Ur sjöviken rudor på glänsande fat,

Och skogsbacken smultronbär ger.
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.Mjölkllickor pu stigarnc sjungande gw.

Lättfotade rådjur bak buskarne sta

Och orrarne muntert i björkarne slä.

Ocli triidcr nian in i det trclliira tiiill.

Med gammaldags prydnad beklädt.

Man känner sijr strax så belåten och säll

Och andas mångdubbelt så lätt.

Löfkransar krinir väfi^rarne häncra i rad,

I fönstren blomkrukorna göra parad

Och tiljorna smyckas af elggräsets blad.

Här midt uti blommande lönnars famn

Ung Fritjof glädtigt sin bostad tar.

Och Fiskartorpet är ställets namn.

Der bodde fordom den elfte KARL.
Här stundom L^lla sin midda^r to^r

Och nickande stod uti fönstret och log.

Då Fredman sin lyra i gröngräset slog.

HushIlierskax.

Xu är på tid att orda.

Hur hushållerskan såo- ut.

Man talar om förgjorda

Och slikt hin ondes krut.
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Men hon var bland de värsta

Trollpackor verlden sett,

Dertill ej bland de smärsta,

Som uti kök vändt spett.

Som släggor hennes händer,

Hvar arm som släggans skaft.

Kolsvarta hennes tänder.

Men munnen full af kraft.

Liksom en dörr det smälde,

När läpp mot läpp sig slog.

Halföppen jemt han gnälde

Och som en smedsbälg drog.

Som skägg på grenar hängde

Dess ögonbryn så barskt.

Lik ugglans blicken blängde

Och såg sig kring så hvasst.

Och barmen, himlens makter!

Hvar den väl stod att nå

Med sina brutna schakter,

Ej lätt var att förstå.

Som i en lerlår stampen

Till murbruk, hvarje fot.

Styf såsom åkarkampen

Dess hals att hålla mot.

En röst som tallriksskrällar.

När man dem slår i kras.

Som tvenne skrofvelhällar

Kindbåo:arne en face.ö

Hon Fritjof från hans vagga

Har allt igenom följt,

I skolan vid hans plagga,

Hans lexa och hans Höjt.
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Med honom till rpsahi

I lon for från Ijiljenhill

Att hans potatcs skala

Och ölost laga till.

Hon var hans allt i alla,

Men främst den toficl, som

Grossmiigtig vet hefalla,

Trots alla men och om.

Det enda var lians kassa,

Den kom hon aldrig åt.

Han sjelf fick med den stassa.

Hon var hans undersåt.

Den arme, stackars fången,

I slika hårda band,

Hardt när för första gången

Ar nu på egen hand.

Men lemnom unge knapen,

Som gjort så god reträtt!

Och er dess mer begapen

I detta mitt porträtt!

O.

Ingeborg.

När länge man trampat i lera

Och vadat i stoftet till knäs,

Dess högre det plägar charmera

Få gå på det dunmjuka gräs.
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Till detta från Icnm vi komma.

Då vi till betraktelse-text

Utköra den tilckaste blomma,

Som nånsin i norden har växt.

På Fiskaretprpet hon bodde,

Af Ingeborg namnet hon bar.

Den allmänna tanken så trodde,

Att Mars var dess verkliga far;

Om den, som på Ladugårdsgärde"

Med skrällande vagnarne kör,

^'i lemna derhän i sitt värde.

Och icke till saken det hör.

Ej Djurgårdens lustparker ega

En björk, man må se öfver allt,

Som iemo-od i växten kan väira

Med Ingeborgs smärta gestalt.

Af liljan tag snarare stängeln

Och jemför; det blifver dervid,

Den fina och smidiga engeln

Går segrande ut ur sin strid.

Må trädgårdsföreningen skryta

Med blommor af täckaste glans,

Mot dem ej en enda vi byta

Af Ingeborgs rosenekrans.

De förra högst blomstra en vecka^

En månad, tör hända, och två;

Men rosorna uppå vår flicka

I åratals skiften bestå.

Fritt svanen i Haga må prunka

Med snödrifvans lysande charme,

I hvithet han efter får lunka

För Ingeborgs bländande barm.
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Inunder det täcket man tyckte,

Att Amor smått andande låg

Och örngåtten tryckte och tryckte

Med fiken och sprittande håg.

Och munnen? J^]n halföppen blomma,

Som tyckes än hviska så smått:

»Säg, vill du hit upp till mig komma?»
An ; »kom ej, jag jagar dig bort.»

Och oråno^en? På rosornas kalkar

Ej vestan bär lättare fot,

An Infreborff, då hon framhalkarc o'

Att bollen i flykten ta mot.

Bekant var den ringaste planta,

Hvar buske med hanne i lund.

Och skatan, som jemt vill bakdanta.

Vid anblicken teg uppå stund.

Ej sällan man vågen såg stadna,

Då syn hon på Ingeborg fick

Och såg hennes höghvälfda panna^

Dess rosenemun och dess blick.

Så olik de skrufvade byster,

Som teckna det qvinliga kön,

Hon var kanske något för yster %

Men deruti äfven rätt skön.

De småspratt, hon plägade göra,

Förargade ingen, tvärtom

Då hviskades i hennes öra

:

»Din fjolla! o, gör detta om!»

Hvad hon kan förmå uti sången

Framföre en drillande trast,

\ i lemna å sido för gången,

Och dermed är ej någon hast.

C. F, Dahlgren, Skrifter, I. 13
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(I

Ar läsarn, som auktorn, blifven

I denna vår Ingeborg kär,

PörgälVes är icke då skrifven

Den visa, som diktades här.

6.

Den nya garnisonen.

Nu saken bestack sig omtrent på det viset,

Att Fiskaretorpets Högtärade Mor
Just midsommarsaftonen skulle få priset,

För det att från liten lion vuxit till stor;

Hoc est, liennes födelsedag var nu inne.

Och Ingeborg ville, sin mamma till fröjd,

Af denna högtidliga stund. ge ett minne.

Som jagade sprittande glädjen i höjd.

if

An satt också öster uti hennes ösra

Och sken som en sol, i sin morgondrägt klädd;

Ty liksom ung Fritjof det fattades föga.

Att hon ock var stiofen så tidiort ur bädd.

De nyspruckna kindernas rosor allt mera

Vid kyss utaf vindarne vaknade opp

Och började midsommarshärligt florera

Till fullaste blom från att vara i knopp.

Och medan än mutter i dunbädden blunda'

Och ref efter drömmar i nacke och barm,

Gick Ingeborg salen behändigt att runda

Och sira med blommors förtjusande charme.

i
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Ej Upsula blir pil Parnasson s;\ inånga

Af lager, som kransar liiir knölos i ring,

Afprutandc dcrvid den Ijufliga Angå,

De söta luddinuorna ypridde omkring.

Löfkronor Iran taket liögst nä])et nedliängde

Med levkojan, liljan, tulpan oeli violn.

När dörren man öppnade, pa sig de svängde,

Som brudkronor hoppa lor brölloppsfioln.

Xytt vatten med saliraii oeli frö i sin lada

Hvar steglitsa fatt, oeli den smekande hund

Förjxlömde bad' iiuofstvmi oeh hetta oeli kl.ida.

Tv maklifjt bland stekben han lajit siir i rund.

Xu är till att märka, att luo^eborsf ensam

Ej styrde och stälde i detta besvär,

^sej, vi med Valerius tro, en gemensam

Oeh svsterlii>' åto-ärd den rättaste är.

Fem hvitklädda flickor, fem sinnen hon hade

Till hjelpreda fatt, pa den festliga dag;

Det sjette vur hon, som iinbildadt nedlade

Sin känsla, att ordna det helas behas:.

Och planen var denna : när mutter uppstigit

< )cli fem o;änii:er sträckt sio- mot sänataket opi»

Och alla skänkjungfrurna handkyst och nigit

Och gumman utlunkat att la sig en kopp,

Dä skulle i salen med sablar inkomma.

Och i uniformer frän topp och till ta,

En trupp militärer i ungdomens blomma
Oeh o-öra för mutter ett stolt "ircvär ä."

()ch af Garnisonen den nya han skulle

Få heder oeh namn, efter operans pjes.

Men liksom ett styre beliöfs för en julle

Och betsel för springarn, som drager sin ehä<,

Så tarfvades här ock en chef. så att säi^.
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En rask kommendant för det qvinllga mod,

Kur passligt da kom att i Fritjof cg-a

En sådan, som rätt sig på saken förstod.

Och derför han flux in i lokan blef draiifcn,

Samt till och med höglärd i dagens mystere.

Hur lär man ej flinkt, då af täcka behagen

Sin visdom från purprade läppar man bär!

Derjemte så fogade lyckan, att drägter

Ej fattades, röda och gula och blå.

Så voro för stunden de glada projektor,

Som skulle med snarast sin verklighet nå.

Hur härmed nu tillgick, skall framdeles visas

Allt nog, det går för sig i djupaste frid.

Här blott med proémium läsarn bespisas,

Det öfriga kommer, vill Gud, i sin tid.

Vi stänga till dörren, der damerna klädas,

Att blifva små fänrikar uti minut,

Och deråt hjertinnerligt fröjdas och gladas,

Den stunden de träda ur kammaren ut.

7.

Skur- och rentvagnings-scen.

Emellertid i Fritjofs hem det var

Ett braskande

Och traskande

Och slaskande
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Ocli strömmundo

Ocli l)aliiittöjii mande,

Si-tin ej sin like egt se'n liider Xoachs dar.

Iljelpkurngar liiika,

Tunij-orna bruka

Flitigt oeli jenit;

Se'n först vjtr luishallcrska rigtlgt dem stämt.

Borden de flytta,

Sofforna jemka,

Pallarne dränka

I bytta ocli så.

Somliga lytta,

Flerparten halta

Stulta ocli palta

Och med skurtvaixorna liurtifTt ^å på.

AUtino; nu o^lättas,

Fejas och bonas,

Ins^entino- skonas,

Att uti vattnet sin rentvå ofnin o- få.

Husets all afvel

Blaskas och tvättas.

Hundar och kattor och siskor också.

Fönstren på gafvel

Vidöppna ställas,

Hakarne fällas,

På det att vinden fritt spela der må.

Råtta och mus
Flykta ur hus.

Flugan, som primade nyss i gemaket,

Frälsar sig lyckligen högst upp i taket.

Mat icke felas,

Spis öl utdelas,

Såpa, disktrasor och skursand med mer.

Opp och ner

Hushållerskan vandrar.

Synar och ser,

Eosar och klandrar,
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.Mcllanut snusar och ler.

JVIattorna piskas,

Dammas och viskas,

'^Pu par af shigct do arma man ger.

Så huseras

Och regeras

Allt hvacl med arm ocli med liand man förmår

Till dess att solen mot nedgången står.

8.

FniTJOF RITAR ilUSTASCHER PA INGEBORG.

Ingeborg.

Söta Fritjof lilla,-

Rita mig muntascher

;

Men gör icke illa
o

At min mun, jag her.

Fritjof.

Täckastc bland gracer I

Jag* är o-enast fardio\

Vore jag blott värdig

Sådan gunst af er.

Fritjof.

Lappri uti gunsten.

Den är alltför ringa.

Flyger bort som dunsten,

Inom en sekund.
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Fritjof.

Lät mio* da, bot inträ

Först ett ljus, mitt lijcrta!

Sc'n en kork, att sviirta

Eder rosenmund.

IXGKBORG.

Hu! jag redan fryser.

Sådant ett spektakel!

Hela kroppen ryser,

Att sa sotad bli.

FRrrjoF.

Huldaste orakel I

Det är icke farligt.

Allt gar till sä varligt.

Ni skall strax det si.

Ingeborg.

Men om icke svärtan

Se'n gär bort, o himmel

!

Omkring mun hvad grimmel

Står dä icke qvar.

Fritjof.

Sätt sig, lilla snärtanl

En soldat skall vara

]\Iodig i all fara,

Stå sig som en karl.

Hvad om svart mä gälla.

Utan sand och tvaga

Jag förstår det taga

Uti blinken bort.

Ingeborg.

Xå, så låt det smälla,

Fast det kostar på mig I
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Fritjof, söta snälla,

Gör blott pinan kort!

PlUT.IOF.

En sekund och tro mig,

Allt är expedieradt,

Grundadt och schatteradt,

]31ott ni stilla är.

Ett och tu — i draget

Ha vi der den ena,

Nu blott steget taget

Yensteråt — så der.

Ha! det blef rätt ståtligt,

Xu vi dem förena,

Vrid ej så gudsn'ådligt

På er läpp, ma chere

!

Bravo! skick och regel.

Allt i akt är taget,

Konstnärsmässigt draget.

Som det vore prent.

Hit nu med en spegel!

Säg, mitt hjerta lilla,

Klär det er så illa?

Ingeborg.

Det är excelleut!

Fritjof.

Lönen då, för poeker,

Ej vi må förgäta!

Söta, lilla socker.

Blott en enda kyss!
,

,
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lN(;i:it0UG.

Fy I mig så förträta,

Dock som kriufsbiiss blir det,

Bara ingen ser det

!

Fritjof ajl

Fritjof.

Tvst! TvstI

^loR rÅ FiSKAllTORPET.

Xii är tid att ila med Pegasen

1 galopp till Fiskartorpets mor.

Hon Jjland qvinnor var, hvad höge Åsen

Ibland Valhalls o-udar är, den starke Tor.

Skänken, der hon satt, var dundervagnen,

Hvarifrån det blixtrade och slog.

Alla kjortlar, som för stormen agnen.

Flydde, då hon ögonbrynen sammandrog.

()ch knytnäfven ]\Ijolner var, den grofva,

Hvarmed månget hull hon märken gaf.

Den, en gång fått denna hkmmar profva,

Säkert egde all sin lefnad nog deraf.

Ställets nymfer hennes bockar voro

Eller hellre getter, dem hon dräp livar qväll;
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Men som åter livarje morgon foro

Fjikji kiuskii upp på två iitiir sin iäll.

Xu var gumman klädd ocli silkessjaleii

Kastad öfvcr axeln lielt Icgert.

Pustande hon utsteg uti salen

Att sitt morgonkaffe liemta, dyrt oeli kärt.

Uti början ler hon smått och undrar

At det prydligt städade i allt,

Strax derpå hon mumlar till och dundrar

:

))Hvar är morgonkaffet, som jag hit befalt?»

ingen käft hon skönjer, intet prassel

Hörs af någon fot, hvarthän hon lyss.

»Hvad är det för skockgranater trassel?»

Höt hon till i vreden, som en äkta ryss.

1 klocksträngen griper hon och ringer.

Och det rinojde, rino-de som till domens das;.

Trots allt pingel ingen kjortel springer,

Ingen hand i något dörrlås fattar tag.

Då, som Tor, hon knöt kring sig sitt bälte^

Spisel-förklädt, hämdens sinnebild.

Och en eld ur hennes ögon välte,

Lik utur Yesuv en lavaström, så vild.

Tredje gången fattar hon i strängen.

Han sprang af och sprattlade i hand.

Men livad syn! Xu dörrn slås upp i flängen,

Sex krigsbussar stå på tiljans blanka rand.

Och dem anför stolt en smidig hjclte.

Vid hans tillrop skyldras flinkt gevär.

(nimman häpen sätter hand i bälte.

Hopar storögd: »Hvad i Guds namn är det här?^.>
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IIjcltfM ifNMiar: »Som al' alinaiuu-kun

»Vi försport, att ni är född i dag,

»Ila vi skyndsamt kastat al" oss jackan

»Att i full miinderiiiii* kläda om värt ia<>-.>»

»Ni var kära länge är för dagen,

»Dock skall fångenskapen ej bli svär;

»Ty er vakt är ungdom med behagen,

»Och er tjenare, den framför er här står.»

»Med smä täcka kedjor vi er binda,

»Sommarns rosenbojor, denna stund,

»Kring er panna blomsterkransar linda

»Och er bjuda se'u att följa till vär lund.)>

Till en risrtia* maistäno- mimman kläddes.

Ofversallad utaf rosors fagra prakt.

Sjelf derät hon inncrligcn gladdes,

Log så hjertligt ät sin granna hedersvakt.

Och sä bar det af med fröjd och gamman
Till en grönklädd kulle, vid hvars fot

Stod en löfsal, der de allesamman

Togo mor pä torpet jublande emot.

10.

Festen.

Festen begynte med styckeskott nio.

Bergen genskallade blixtarnes knall.

Derpå en högtidssäug sjöngs af en trio
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På melodin: »^är i brudsäng jag skall. y)

llvilkcn den skrifvit, man visste ej noga;

i\len han bestäld uti skriftbyran var.

Auktorn ej illa förstått till att foga

Ämnet till saken, som dagen frambar.

Mor härvid skrattade, klappade händer,

Och se'n en hvar uppå kinden hon smekt,

Strök hon på Ingeborgs medja och länder,

Kigtigt förbliiifad se flickan som knekt.

»Kors! åh mustascher har äfven den ungen!»

Sade hon skalkaktigt under en kyss.

»Ej jag det trodde, när der uti dungen

Jag för dig trallade: vysseri vyss.»

Nu presenterad blef Fritjof äfven.

Gumman förnöjd såg på krigsbussen opp,

Grep så hans hand med en kraft uti näfven,

Att han dervid ropte, knekande : »stopp !»

Så- bars fram kanna och gräddskål och koppar;

Kopparne fyldes till yttersta rand.

Fritjof sin pipa i maklighet stoppar,

Ingeborg slupar sin sabel i sand.

Ställets uppasscrskor framgå och niga,

Kyssa matmodern med bäfvan på kjol,

Under det högre och högre sågs stiga

Sällskapets fröjd med den rullande sol.
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11.

MlDSOMMARSAFTONKN.

Kos och lilja vid livarandra

Ofta sta uti det gröna.

Hvem är skönast bland de sköna?

Hvem vill prisa? Hvem vill klandra?

Rosen är för sommarn satt,

Liljans glans för vinterns natt.

Då den enas roscnlockar

Täcka himnielcn och jorden,

Grant den andra öfver norden

Drager sina stjernellockar.

Båda hulda på sitt vis,

Eosen har i qväll vårt pris.

Ja, hur skön niidsommarsqvällcn.

Då han står i brudo-umsskruden

Bredvid solen, himlabruden!

Festet höjer blåa pellen.

Trasten sjunger från sitt tjäll:

»Hell dig, vackra brudpar, hell!»

Glans och fämno* öfver vatten,

Öfver skog och mark och kullar,

Der midsommarsoln framrullar,

Och är vaken hela natten.

Xå, nå, brölloppsnattens stund

Tål ej någon Joga-Blund.
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J)l()ininan, förr m(;d slutna knop])iti-

lijidd för kylan, kan man tänka,

llufvirt sänkt som på en cnka,

\ii, i Iröjd af daggens drop])ar,

Lyfter kalken natten om,

Hviskande : »kom fjäril, kom !»

När i dungar, lika ljusa

Under natten som på dagen.

Skönhet färdas med behagen,

Utaf dufvospannet dragen,

Och de milda vindar krusa

]\Ied sin lena vinges fläotö o
l)öljans perlbesatta drägt;

Och i linden ännu surrar

Binas aldrig trötta skara,

För att ut på skattning vara,

Och den hela norden hurrar

Under spel och lek och sång

För den kransbeprydda stång;

Och med läppar rosenröda

Hesper hela natten talar

Ofver ängar, berg och dalar.

Hur i öster snart skall glöda

Samma purpur om igen,

Som i vester glänser än

;

Daggens droppar på livar blomma

Som juveler härligt blänka.

Och små elfvor sakta komma,

Att i blommans kalkar sänka

Sin af eter spunna kropp,

Att guldperlor hemta opp
;
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o! liVLMii ma ej dcial" tjusas !

11vilken blick kau liknöjd skåda

All den fröjd, dä synes råda.

Allt det lif, som doraf rusas.

Sjelfva ålderdomens snö

Smälter bort i vårens tö.

Ar då kärlek med i lafrct

Och sin bild på duken målar:

Då fuUlärdiijf uti dracfct

Dubbelt skön vår tafla strålar.

! en lek af kyss på kyss

ITnder sommarnattens vyss

!

Drömmar då med blomster])ojor.

Suckar, tårar, dvra eder

Stiora ifrån lästet neder

lu i slott ocli in i kojor.

1 sin drömda tjusningsskrud

Allt står brudo-um då och brud.o

Eosenhäcken vet då mycke'
;

Silfverkällan i sin spegel

Bär af kärleksblickar pregel

;

Tiifvan. Amors mästerstycke.

]\Iån2:en hemlisfhet då hör.

Som i gi'äset sakta dör.

Sådan är midsommarsqvällen,

Då han strålar öfver norden.

Ej dess like linns på jorden.

Sökte man än tusen ställen.

Derför du. midsommarsqväll.

Nordens prydnad, hell dig, hell!
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12.

Fritjof och Ingeborg på promenad.

Fritjof.

Då vi äro krigskamrater,

Låt oss jcmväl blifva du,

På vårt duskap, min konfrater,

Afven kyssas vackert nu!

Se, hur under solens lutning

Emot vesterns klara rund

Allt blott andas kyssens njutning,

Allting tryckes mund mot mund.

Ingeborg.

Ej en fänrik det må liöfvas

Med sin förman blifva bror,

Dermed än en tid må töfvas.

Äran är mig alltför stor.

Kan ske farbror, morbror eller

Något dylikt livad som helst.

Här som uti allting gäller.

Gamlen är och blifver äldst.

Fritjof.

O, hvad oförstånd af blygsel

Jemte sipphet på en gång!

Vet du ej, hvad gruilig drygsol

Broderskyssen tar i fång!

Jord och himlar i ett sköte
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Slutasi, fastän skilda nyss,

Dm l»v:ir annan ijfii till mTilc

T^(Mln(' läppar i en kvss.

Ingkijoug.

Stiir (let sa i reglemente',

Jag visst ej förvägra vill;

]\Ien. sä liinge än jag tjcnte,

Aldrig dylikt jag hört till.

Tvärt om bör man största aktning

Ge sin chef och det med skäl.

När man tager i betraktning,

Att han har gå högt befäl.

Fritjof.

Aisst, dä han bilr uniformc>n.

Chefen aktning fordra bör.

Och då bjnder äfven normen.

Att han eircr sträncrt o-diör

:

]\Ien civilt är ingen fara

Och så här på tu man hand

Att med kommendanten para

Broderskyss och vördnadsband.

Ingeborg.

Lika söker alltid lika,

Högt med lågt ej sämjas kan;

Ek med grässtrå sammanspika.

Tro, min chef, det går ej an.

Fänrik kysse fänriksmunnen

Och soldaten sin kamrats,

Eioftio". tror iao\ är befunnen

Denna gamla, goda sats.

Fritjof.

Prata snack! Se, der i vester

Ditåt emot himlens brvn,

€. F. Dahlgren, Skrifter. I. 14
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.

lliini solen kyssar laster

IM (len täcka aftonskyn.

\'i(l hvar kyssning högre glöder

Jjilla läppens purpurglans.

Topp, som de må vi bli bröder I

U, en kyss går som en dans!

Ingeborg.

Ja, men medan de förspilla

Uti kyssar qvällens stund.

Skyn till slut mår ganska illa
*

Om sin lilla purpurmund.

Snart förblekna läppens vårar

Liksom bladen på en ros.

Skyn försmälter uti tårar,

När dess sol liar Hytt sin kos.

Fritjof.

Föddes rosen för att vara

Evigt lika ung ocli skön?

Blef lion gjord att läppen spara

För en kyss vid fjärilns bön?

Just deri allt skönt sig döljer,

Att det blott en tid består.

Liksom skuggan kroppen följer,

Sakna'n bredvid nöjet går.

Ingeborg.

Men se, soln sig redan gömmer,

Snart tapto i lägret slås.

Tänk, om man för prat sig glömmer

Och arrest derför bestås !

Hu ! jag fryser, hu! jag ryser.

Som för stormen vikens svan,

När jag tänker, kanske hyser

Cellen mig med morgonda'n.
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FlUTJOF.

livad I du vill du ej liörsainina,

Det din chel' belalla imi!

Na, sa tag mig den, aiiainina,

Du civilarrest skall la.

Fem och tiuiiu kyssar orenast,

Minns, det är midsominarsqvälll

Detta innan qvarten senast,

Eller ocksä vankas smäll.

13.

Hushållerskan och Mjölkflickan.

!Med förmyndarblick

Hushållerskan gick

I glättade salen än upp och än neder.

»Kuriöst, när som jag

»Allt ställer i lag

»Och midsommarsgröten i spisen bereder

»Och piskar och slår

»Och fejar och tvår

»Och dammar hvar klut, så att dermed är heder.

»Så vill den munsjör

»Ej lemna gehör

»Och komma till bonade hemmet till baka,

»Af gröten få del

»Med sött och kanel

»Och derpå få mumsa min kostliga kaka.

I



212

»Nå! nå! han skall so,

»Att jag, ett tu tre,

»]\Icrl lionom skall rigtigt på alhar kattrakfi.

»Så för sitt besvär

All tacken då är,

»Att man får gå ensam om natten ocli vaka!

»Jag undrar för visst,

»Ty just som med list

»Han smög sig i morse så sakta ur sängen,

»Hvar han håller hus?

»Kanske uti sus

»Och svirr han nu lefver med flickor i svängen.

»Men vänta, pass på!

»Ej fnask skall han få

»Af kaka och gröt för de surrande gängen,

»Han kastat sig i.

»Det skall han få si,

»Så visst som jag kallas mamsell jMargareta.

»Nej, vatten och sill

»Och skrubbor dertill

»Skall bli, gunstig junker, all .kost, ma han veta!

»En annan gång lär,

»Att icke det är

»Så rådligt Margreta till vredesmod reta;

»Ty än står vid magt,

»Hvad ordspråket sagt:

»Förgäfves det är emot strömmen att streta.» j

Med förmyndarblick

Så brummande gick

Margreta än upp och än neder i salem

Sig solen allt mer

Mot ve ster beger

Att slutligen sjunka i purprade dalen.

Som ståtligt är klädd

I guldskyars bädd.
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\)vv stralunie litiira i slumnindo dvulcn.

Ken kärrornas diin,

An till och iiVan,

Allt mera försvann uppä gator, i irriinder.

Det tystare biel*

Och svalan beskref

Sin lärd emot hemmet bland skyarnes ränder.

Sluproddarens båt

Med löfverk och stat

Sköt sakta sin färd inåt Mälarens stränder.

A^id munkbron allén'

Måns:' hundrade ben

An tassade kring ibland vänner och tränder.

Xu hördes ett knack.

I Greta det klack.

Hon öppnade dörren, men Fritjof ej var'et.

Mjölkllickan det var,

Som qvällsmjölken bar.

Den toirs och slogs ur i det A'anlio-a karet.

»Hvad nytt, kära du?»

»Jag vet ej, min fru,

Mamsell vill jag säga. På landet man har'et

Så stillsamt i allt

Förutan allt rallt,

Som Stockholm för dagen jemt har att berätta.» -

»Nå. säo- då blott ett:

»Har Fritjof du sett?

»Se här är en stol, du på den kan dig sätta.» —
»Herr Fritjof? Min själ!

Det vet lao; noo' väl.

I morse han gick i plymager att sprätta,

Xär tuppen just gol,

Var grann som en sol

På Fiskaretorpet.» — »Hvad knäfveln, just detta!»
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»Sex ilickor också

I gräset sågs gå,

Utstyrda med sablar som lyktnanter alla.»

))0, jcmmer! o, ve!

»Jag skulle då se

»Min Guldffosse så uti snarorna falla!
v) o
»Nå, tror du, han snart

»Hit ställer sin fart;

»Ty redan ses qvällsskuggan hvifta och svalla?»

»Min sann! jag det vet.»

»Husch, hur jag blir het!

»Hvad må jag väl göra att dämpa min plåga?

»Förbida ännu

»En stund eller tu?

»O, kanske åt staden han börjat att tåga I

»Men gör han det spratt

»Att bli öfver natt

»Från hemmet, jag det vid min näsa vill vaga,

»En sparlakans-lex

»Precis klockan sex

»Skall blifva på kaffet den skummande råga.»

14.

MlUSOMMAUSMORGONEN.

Naturscen,

1.

Fjäriln.

Längre i ditt sköte

Fjäriln ej får hvila.
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Natten börjat ila

Undan dagens möte.

Se, det gryr i öster

!

Lärkors jubelröster

Fylla rymden opp.

Dagg begynner falla.

Väckta vindar svalla

Ofver björkens topp.

Rosen.

O, du får ej fara

Från din älsklingsblomma

!

Hvarföre då komma
Och så flyktig vara?

An ej dagen glimmar

Med de gyllne timmar.

Det är nattens bloss.

Som i öster prålar

Och de vana strålar

Sänder ned till oss.

F.TÄKILy.

Ee'n jag hörer ljudet

L taf gökens stämma.

Grymma morgonbudet.

Som vår fröjd skall hämma.

Uti purpurlågor

Flamma vattnets vågor.

Der nvss skucfcran skalf.

Källans spegel rodnar

Och allt mera blånar

Himlens höga hvalf.

RoSEN

Börjar så att svalna,

Älskade, din kärlek.

Så ditt bröst att kallna
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Mig till sorg och siiiillck'''

Kan så snart du glömma
Alla varma, ömma
Kyssar, jag dig gett,

Suckar, dem jag gjutit,

Allt det smek, du njutit

Och blott natten sett?

Fjäkilx.

\'äl, så låt mig stanna

Ån nu nåoTa timmar.

Ej det dagens panna

Ar, som mot oss glimmar.

Om på kärleksglöden

Följer sjelfva döden,

Fivad gör det, min vän !

Träffe dagens pilar

Detta bröst, som h vilar

Vid ditt hjerta än

!

Rosen.

^ ), för all del ila,

Att oss ingen röjer!

Natten gått till hvila,

Dagen facklan höjer,

Lärkan börjat sjunga,

Trädet rör sin tunga,

Himlen purprad står,

Tusen färger spela

Och sin skiftning dela

^rrant åt dao'o-ens tår.CO

F.TÄRILN.

O, far väl då, hulda I

Stunden re'n är slaaen.

Skall jag mig urskulda?

Skuld dertill är daa"eTi,
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Som mii»' <>rviut vill skiliii

I^^rån inin ros, min lilja,

Från min lijcrtuns vän.

Dock, niir solon l)lun(lar,

Nattens skvmning stundar,

Mötas vi iiren.

2.

Asi'EN.

Xå, kära syster, du älskliga skata,

Redan så tidigt på morgonen vaken,

Du, som kan snacka om allting och prata,

Orden så lyckligt att lägga förmår,

Säg någon nyhet, om äfven på baken.

Afiindsvärd du, som så snabbt kan dig röra,

Skåda och märka och lyssna och liöra.

Jag, stackars satan, jag står der jag står.

Skatan.

Just något nytt jag ej vet att förtälja

Och icke heller om dylikt jag sköter.

Dock för momangen jag kanske skall välja

Det om två fänrikar på promenad.

Händelsen något på sagoprat stöter.

Aldrig sig vänskapen ömmare bådat.

Skarpare smekningar aldrig jag skådat,

Ijiksom till brudstol det burit å stad.
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Rigtigt tokroligt att se tvenne smärta,

Unga gestalter så pinande kära.

»O, du mitt hjerta! mitt älskade hjerta!»

Klang i hvart tilltal ifrån deras mund.

Ja, det såg ut, som. de ämnat förtära

Både med hullet och håret livarandra.

Nå, nå! den saken är icke att klandra,

Om hon i samtycket eger sin grund.

O, hvad det pustades rigtigt minutligt!

Hvitögat vändes mot höjden ej sällan.

Och, när till jorden det återkom slutligt.

Tårar på tårar då tillrade fra^m.
"

Antli'n de satte sig neder vid källan.

Yips, då den längsta utaf dem och tyngsta

Tog på sitt knä den der minsta och yngsta,

Hviskade ömt! »O, mitt sötaste lam !»

Och om sitt lam band han skönaste kransar,

Vatten ur källans kristallurna öste,

Bjöd det att dricka ur stålbeklädt pansar.

Lammet då drack, att det storkna' dervid.

Derpå med kyssar och famntag man slöste.

Lammet för myggornas närgångna flockar

Sirligt slog ut sina ljusbruna lockar.

Grant de belystes af qvällssolens frid.

Nära vid källranden lammet då bröt sig

Sakta en glöm-mig-ej, nyss uti blomma.

Såg se'n med lamögon milda och fromma

Uppå sin herde och gaf honom den.

Han af förtjusning, oaktadt han snöt sig,

Slog sig för lammet pladask uti backen,

Kyste och knäböjde, ristade nacken,

Suckande: »Det är för mycket, min vän!»
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Hördes så prassel ifrån några huskar.

Herden och hiininet då genast uppstego,

Hå(hi än hugade ömsom, än nego,

\ ändrade derpä längs gångstigen fram.

l)ullret var ki>mmet ifrån några kuskar.

Hvilka till vall sina föl hade ridit.

^^era, ty långt in på qvällen det lidit,

leke jag vet om det hildsköna lam.

Nu jag förmält, hvad jag kunnat upphemta.

Lappri det varit, men på din hegäran

Har mig förlänats den skattbara äran

Ärligt förtälja, hvad sjelf jag har hört.

Slut nu för stunden att jollra och skämta,

Tv jag är bjuden till svster som fadder.

Käraste asp, håll nu tvst med mitt sladder.

Annars härnäst blir jag stuni som en mört.

fSkatan flyger sm väg.)

A 5; PEN.

Go' vänner, lindar, ekar. björkar, hasslar, hören på! En
nyhet, en stor nvhet. Två fänrikar, kyssa lam, kyssa

herde mvcket bra. Dricka vatten, falla pladask, söta vän,

hjertans vän I Mvcket buller, stiga upp, kuskar, rida vall.

Men tyst dermed! Intet tala om, nästa gång fadder blifva

mört. fasliof mört. Derför tvst härmed som muren! Tvst!
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15.

Eesan.

Kedan tornväktarnes skyddsgud * på bocken

Satt och det frustande solspannet körde.

Han till de tolf ibland kuskarne hörde,

Hvilka gud Febus i tjenst tagit opp.

An ej så tidigt om morgon på nocken,

Stadigt han höll i de glimmande tömmar,

Medan kring fålarne morgonens drömmar
Flögo som fjärlar i hvirflande lopp.

Just vid den tiden ett dylikt sågs ila

Här ner på jorden så fort det förmådde.

Under den snärt, som i löddret sig tvådde.

Kakt utåt Torpet framljungade det.

Seldonen voro väl icke trentila,

Men dock passerliga för den huldinna,

Som vi i hyrvagnen primande finna,

Fritjofs Greta^ med mopsen i knät.

Febus till höger och venster i charen

Sållade glittrande blommor kring polen,

Greta sitt Strömbergs på själen och kjolen,

Båda fundersamma hvar på sitt sätt

:

Febus, som bjuder med gyllne tiaren.

Att det förtretliga solstånd var inne,

Mer ej med plus men ett minus i minne,

Greta att få pä sin Fritjof rätt.

Timmen fyra, då nattvakten och tutandet upphöra.



•221

Fcbus, 8;i gninn som eii paCvc i mcssaii,

Då han var liorrt; i iiarrkapH spelar

Och ifrån liögkorot ailat utdelar,

Vidt uti ryni(l(Mi sin strålhatt slog ut.

Greta en lialmkärfve bar uppå hjessan.

Ilvilken, Castiin han ai' törnrosor höljdes,

Köpta i marknaden, envist f()rfoljdes

Så utaf skurlukt, som såpa och lut.

Slutli'n i sigte det grönskande tjället

Framsköt emellan de susande dungar.

Snabbt öfver träbron med Greta det Ij ungar

Uppföre backen i hurtiga tag.

Snart stannar vagnen på anvista stället,

Mopsen helt varligt på marken man släpper.

Genast han morrar och skäller och gläpper,

Greta kring byggningen gör sina slag.

Allt var så tvst uti gården som muren.

Icke ett fjun uti torpstugan rördes,

Intet af knäpp eller knystande hördes.

Blott af en ilagg, hvilken flög af och an,

Onämdt en höna med ungar i buren,

Ilvilka små halsarne kacklande sträckte

Mellan de pinnar, som hönsburen täckte,

Broderligt hackande stundom hvar ann.

Hvad var att göra? Kuraget ej tappa,

Först med försigtighet forska terrängen.

Sedan mot fienden rycka i flängen

Att såsom fånge ung Fritjof få.

Ergo vår Greta smått började klappa,

Derpå att bulta på porten med styrka,

Att åt sitt ego prompt inträde yrka.

IMopsen allt skälde: »friskt, Greta, gå på!»
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Slutligen öppnas ett fönster med fråga:

))Hvem är, som bultar?» — Mamsell Margareta,

Hvilken rest hit att en rymmare leta. —
»Hu ! gud bevars!» gafs från fönstret ett svar,

»Skälmar och rymmare, städernas plåga,

Sådune hyste än aldrig vår stuga.» —
Låt bara upp, du din näsvisa fluga,

Annars jag dertill kan sjelf vara karl!

Fönstret slogs till med en smäll, så att rutan

Klang likt en harpa för spelande vinden.

Greta blef eldröd om näsan och kinden. —
»Nå, så fördöme mig! in jag här skall.

Stod jag ock sUibben och öfverkjoln utan.»

Genast lik horngumsen baklänges drog hon,

Derpå en ansats mot stugporten tog hon

Och den sprang upp, att i låset det gnäll.

Nu, se'n man stormningen lyckligt passerat,

Förut som framgarde mopsen anryckte,

Skälde alltjemt och på hufvudet knyckte.

Efter som bakgarde hyrkusken gick.

Lugnast i trots af allt bråk, som grasserat.

Kamparne stodo och njöto den gåfva.

Himlen förlänat att snarka och sofva

Under en sakta och stundelig nick.
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hl

Dramatiskt qvodlibet.

(Scenen utanför Ingeborgs sofkammare.)

HushÅllekskan.

L«^t upp, lat upp. du leda troll.

Som har min Fritjof fängslat

Och orjort. litt riotijxt iaor fatt hitll.

Så grufligt jag mig ängslat.

Förförerskal ej en minut

Du länore honom häller.

Ty jag skall genast göra slut

På allt ditt fjant och pjoller.

Tystnaden, (innanför).

Han linns ej här, den du har sökt.

Och aldrio- här han funnits.

Du med ditt fjäsk ditt håll förökt,

Dermed har intet vunnits.

Vänd om med hyrkusk och kalesch

Till dina o-amla sfator

Och der ditt pater noster läs

För stadens köksrasrator.
»_

HrSHÄLLERSKAN.

Lät upp, lät upp. du hexerska.

Som tokat bort min herre.

Släpp honom ut, förlederska.

Att här ej går dig värre.

Ty vet, uppsyning ännu finns

För allmän rätt och trefnad.

Du märkas skall, att du det minns,

Och det i all din lefnad.
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Tystnaden.

\\] Ingeborg i sömnen st()r.

Så godt oeh skönt hon hviliir.

På kinden drcimmen rosor strciv

Och munnen himmelskt sm i luv.

Den ena armen utsträckt ;ir

Uppå den söta engeln.

Flon uti handen ännu bär

Af glöm-mig-icke stängeln.

Den andra hon i halfrund lau-t.

Lik bågen, då han böjes,

Inunder liljenackens prakt,

Som rik på lockar röjes.

Hur hulda dessa ögonlock,

Som utaf hvilan svalkas!

En enda ej af flugors flock

Näns hennes sofbädd nalkas.

Märk, huru lugnt som källans glas

Dess bröst helt sakta andas.

O, se ! livad mjukhet, glans och grace

1 dessa former blandas T

Förledarn sjelf på detta rum, m

Så djerf han äfven vore, ^
Vid denna anblick stode stum

Och blek till baka före.

Hushållerskan .

Låt upp, låt upp: jag med mig liar

En hyrkusk grof och långer.

Han dörrens spegel sönderslår

Till evig skam och ånger.

Då hela verlden skall få se

Och hela Stockholm veta

Din lefnad i sin styggelse.

Så visst jag nämns Margreta.
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Tystnadkn.

När oskuld mor ej finner ykyg<i

I denna fridens l)()nin<r.

Fur väl med ära, tro och dygd,

Kättvisa, frid och skoningl

(>, ljusets hulda makter! 1,

Som tronen upp i runden,

Ack, stioen ned att stå oss bi

1 denna bistra stunden!

Mor PA FiSKARTOttPKT.

(Uppträdande.)

Hvad är det för buller och dunk, som jag hörr'

Hvem är, som så gräsligt min husfrid förstör?

Det är då ej nog, man om dagen skall vaka,

IVftin måste för patrask om natten ock vaka.

Holla, du ditt stvcke, som dunkar på dörr,

1 Fiskaregången jag skådat dig förr!

F^ort undan min blick, förr än vreden mig väcker

Och jag dig i ryggbastet väldeligt knäcker.

Uff, har man sett maken till sådant ett troll!

Fort packa dig undan för fannen i våld !

Hushållerskan .

Tig, käring, och lär dig att hålla din mund!

Promt skaffa mig Fritjof hit uppå stund.

Ni kopplat till samman, jag tydligt det märker.

Aj, aj! hur i sidan det sticker och värker!

Han ej sedan gårdagen synts i sitt hem.

Aj, aj ! hur förbråkad jag är i hvar lem!

Opp Ingeborg! skafta mig in i din kammar.

Jag annars på dörren slår sönder dess ramar.

Det byte, du röfvat och håller än fast,

Jag fordrar till baka och det utan rast.

Ej längre Fiskartorpets mor

Sig kunde hålla stilla.

C. F. Dahlgren, Skrifter. I. 15
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[lon öppnar sina slutna klor,

Som eld dess ögon trilla.

Hon fräser likt en klockarkatt,

Som sig vid ^/iigg till motvärn sati

Mot pastorns lede Kastor.

Och upp hon flyger lik en örn.

Som sina vingar skakar,

Och sätter Greta mot ett hörn,

Att det i Iniset brakar.

Men denna var ej heller sen

Att kämpa mot med arm och ben

Så mycket hon förmådde.

1 hängd mans hus finns alltid rep.

Så var det med vår (jreta.

Hon mindes på ett lyckligt grep,

Som spotta månde heta.

Hon derom läst i nåo'ot blad

()ch blef hjertinnerligen glad

På sådant vis fa hämnas.

Ej mutter längre nu fördrog

Att spela med sig laiiter.

Hon Greta flux om lifvet tog

Och utför trappans branter

Hon slungade den arma mö.

bom nästan lärdig var att dc)

Af vrede och af skrämsel.

Och genom fönstret moppc lick

Sin snabba nedfart styra.

En stund förflöt, förr än i skick

Han rigtigt kom på fyra.

Hyrkusken teg och satt' sig opp,

Och derpå flög det i galopp

Till baka hem till staden.
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17.

Hushållerskans klagan.

livar ilr den kust, dor nu luin Fritjof vistas,

1 )eD uiKJangömda plats, der han sitt lif förtär?

.Maun* i den trakt, der dagen om nppristas

<lasi)(Minors skära barm till oratrnlöst tidsfördrif?
i o C;

Ditåt, ditåt

Vänd hän din stråt

Oeh tro, att ödet ynnestfiiUt dig låter

Snart iinna den, du saknar ocli begråter.

Jo, lannen heller! ^lidsommarsaftonen mot middagen sprang

jag upp i koUeja och frågade: »Har någon sett till unga

herr Fritjof?» — Förste vaktmästaren runkade på hufvudet

och svarade: »Herr Sekreteraren har icke varit här i dag!»

— Jag skyndade derifrån, ängslig och bedröfvad, och tänkte

:

Du vida rymd, som allting bär i famnen,

I hvilken skrymsla har du stoppat Fritjof ner?

Kan ske han spånslår nu vid Munkbrohamnen

Och på majstängerna och vackra flickor éer.

Ditåt, ditåt

Aänd hän din stråt

Och tro, att ödet vnnestfullt dis: låter

Snart hnna den, du saknar och begråter.

Hin haken heller! En mängd med folk, mycken trängsel,

barnskrik, trumpetstötar och hundgläfs. Jag gick upp och

ner, synade öfver allt, men ingen Fritjof sågs till. jJag

I
suckade å nyo:
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Hvar är min Fritjof? Månn' han sig fö rgäter

Och glömmer bort, att jag af ängalan här förgås?

Kan ske på Malmens, der sä godt man äter.

Han genomsmörjer kräset bad' med gås och sas.

Ditåt, ditåt

Aänd hän din stråt

Och tro, att ödet ynnestfuUt dig låter

Snart finna den, du saknar och begråter.

Jo, pytt heller! Ett snäft nej af skänkmamsellen, en spefull

mine af uppasserskan, liksom de velat säga: »Hvad har du,

ditt vederstyggliga troll, med honom att skaffa?» Så kom
qvällen och mjölkllickan. Jag pustade då:

Hvi dröjer han, den smällupp-värde ungen.

Den öfvergifne sällen från sitt hem och hus?

Kan ske han nu i gröna herdetjällen

På Fiskartorpet går i idel sus och dus.

Ditåt, ditåt

A"änd hän din stråt.

Och tro, att ödet ynnestfullt dig låter

Snart finna den, du saknar och begråter.

Jo, knäfveln heller! Gräl, slagsmål och utvräkning, bort-

kastade pengar åt hyrkusken och min moppes ben ur led;

se der 'tacken för allt mitt letande!

Högt uppå himlen morgonsolen flammar

Och öfver allt hörs bryggarkärrors dån och knarr.

An lika ödslig står min Fritjofs kammar.

Der han hvar morgon drog på sängen sin cigarr.

Se der, se der!

Hvad är det här!

O, Gud! jag tror, jag dånar flux i flängen.

Det är han sjelf, som ligger der i sängen!

Hvad skräck! Hvilken fasa! Det spökar- Här är förtroUadt.
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Hull lifljmT ill (ler jiUdelcs, som vore han lifs IcfVandc. ()

himmel! jag danar, jag dör. jag stryker åt! Hjclp! Hjolpl

Fkitjof

fnppvahiande .)

Hvad nr här för larm och tummcl,

Liksom sol och himlar dragit

Ned pladask pa denna plätt,

Bytt all jorden i ett kunimel.

Hennes axlar sönderslagit,

Gjort till stoft all menskoättr

Har du dä förtrollad blifvit? —
Jag dig hela tiden väntat.

Men förgäfves allt mitt liopp!

Rum från rum jag kring har drifvit.

Pä det minsta kyffe gläntat.

Synat allt frän tä till topp.

Ingen Greta har jag funnit.

Hvar i Guds namn har du varit.

Sönderklöst så der i syn'?

'Tag ej silke derpå spunnit,

Allt mitt goda lätt förfarit

Utan någon eftersyn.

In sig skälmar kunnat bryta.

Och hvad mer är, morgondricken.

Kaffet, saknats vid min klaff.

Utan diskning hvarje gryta.

Katten svulten, tom och spicken.

Utan vatten min karaff.

n

Ar det så, du husbond' tjenar.

Så du om hans goda sköter.

Så du spelar med mig fars?

Jag dig afsked promt förlänar,
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r en annan lur da stöter.

Hvilken tutar: Greta marsch!

HuSHALLKRSKAN.

O, min ( rud ! jag ej begriper

Här det minsta af allt detta.

Ack, jag visst förhexad jirl

Uti hjertat det mig kniper.

Låt mig på en stol mig sätta,

Annars det i backen bär.

Hvad, som uti prent står skrifvet,

Har jag läst om månget under,

Hexeri och trolldoms magt.

Men här satan sjelf bedrifvit

Har sitt spel och sina funder

Och sin snara för mio- lagt.

O, förlåt mig, herre lilla,

Tar ej längre mot mig butter,

Er jag är i lust och nöd!

Aldrig skall jag tänka illa

Mer om herrn, — men mutter, mutter

!

^.)fver henne pest och död

!
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FöHMODAN.

Hur iiicd allt detta vcrkliiit saiiiiniiiiliiinfci'.

Dcroni hcsked vi ej lui fVitt;

Men sqviillret, som allt genomtränger,

Har derom Iniskat nAgot smått:

När ifrån torpet Greta hemåt körde,

Oretande hon Fritjof med >ii(j förde.

Ihw bakpå ragnen ><tått.

-Ttf»'»--





LYRISKA DIKTER.





Hymrj.

\i' ej naturen en bok, med outplånliga elddrag

Skrifven och öppen lagd för bvart enda menniskoöga?

Blickar du upp mot skyn, som olVan om jorden sig hvälfver,

Står ej på hvarje dess fåll, inväfdt af guld och af purpur,

Herrens, den Eviges, namn, som ropade allt ur sitt intet?

Ser du i qvällens stund de blanka stjernorna tindra.

Säger ej hvarje blick: »der ofvan om månen och solen

Bor en Gud, som herrskar med magt och faderligt bjuder?»

Ser du på blommorna ned, på stjernornas syskon i stoftet,

Tala ej alla med mägtigt behag om den Eviges under?

Träd i den lund, der foglarnes sång samstämmande klingar;

Hör melodien, som täflande går från tusende munnar;

Anda de vårliga fläktarnes sus; kom, sätt dig vid källan.

Hvilken i skydd af lummiga träd framporlar i sanden;

Stig på det berg, som döper i skyn sin snöiga hjessa,

Eller ock gäck i dalarnes djup, i skuggornas rike;

Allt skall vittna om Herren, som bor i himmelen höga.

Prisa hans magt, lofsjunga hans nåd, tillbedja hans vishet.

Lyft dig då opp till Honom, min själ, från stoftet och jorden I

Evigt han är, hvad han var, förr'n tidernas morgon begyntes

;

Fattande allt, sjelf fattad af ingen; för tingen en urbild;

Ståndande fast bland vexlande ting, odelbar, oändlig.

Fri, ovansklig och hög, ej egande någon sig jemnlik;

Allgod, helig och ren, barmhertig, allsmägtig och allvis.

Seende allt, så djuphet som höjd, det första, det sista.

En han är; tv kraften är en, och rörelsens verkan

En, och ej flere, som drifva ikring det skiftande lifvets
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Mån<!ft'al(l (K-li ibrin ; dock uti sig sjelt' trcenig liaii blifver.

Lyft <lig, inin själ, med bedjande blick till Honom, den

Höijste,

Ödmjuk, glad, förtröstande, nöjd, i brinnande andakt!

Allt, livad du har, är af Honom en skänk: den vingade

tanken,

Känslornas eld, inbillningens flygt och hoppet, som ilar

Ut ur sin ark, att hemta ett blad af fridens olivqvist.

Hans är den nåd, att pulsarne slå med mod och med glädje,

Ögat är tårfritt, fullt ditt hus och mättadt ditt hjerta.

Du är ett stoft. Ödmjuka dig, sök att renas från synden!

Blott i en renad själ kan den Helige taga sin boning.

Afsvärj lustarnas ok och öppna ditt öga för ljuset!

Älska din Gud och gör hans vilja! Deri allena

Eger du allt: lif, helsa och kraft, frid, frihet och glädje.

Läs i den bok, som öppnad är lagd på fjellarnes altar.

Läs på de blad, som dig räckas på jorden; ett ord är hvar

blomma!

Se på engder och fält mång' tusende härliga texter!

Strömme så fram, som ur klippornas sköt den vårliga floden,

Kärlekens lefvande ström, att amma växande skördar.

Ljus då blifver din verld, din dag en sabbat i Gudi,

Lifvet en hymn och döden en port till eviga fröjder.
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Kristi uppståndelse.

( JrYN INGEN.

An hvihir natten öivor land och hatVen,

Matt blickar hoppet från sin himmel ner.

De mörka dimmorna kring kalla grafven

Likt hemska vålnader man irra ser.

Med stilla klao-an Kidrons bölja ilar

Kring Ortagårdens dystra sorgepilar.

Der den Odödlige bland liljor giek.

Han är ej mer, den himmelskt gudasända;

De ljus, som vid hans vagga voro tända,

1 töcken slocknat med hans brustna blick.

Står ej naturn i sorgedok och gråter? —
Den glans, som förr kring Tabors höjder sken,

Ej öfver cedrarne mer ljusnar åter.

Der brusar mörkrets svarta tiod allén'.

Ur dödens haf förpestad ånga lågar,

Ur afgrundsdjupen nattens furste tågar.

Mot stumma mullen menskan sjunker ner.

Ej någon tröst i hennes själ sig gjuter,

Förgäfves i sin famn den graf hon sluter.

Som intet svar på hennes klagan ger.

Dock redan det leker i molnen en strimma,

Den vidgar sin ström öfver vatten och land.

Ke'n skvarne börja som rosor att simma

På luftrvmdens våg i en purpurröd brand.

Allt mera sig skingrar det nattliga töcken
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Och blomman, som tynande stod i sin (ikcii,

Förfriskas af daggen och ljusstrålens svall.

Så stolt liöjor cedern a nyo sin krona

Så gladt börja vaknade foglarne tona,

Så mildt löser dagen på böljaiis kristall.

Vid korset, der dödsengcln strött sina pilar,

Der törnkronan blodig bland liljorna livilar,

En susande liisflägt å nyo går fram.

Det dagas på fästet! Så ljust blir i öster,

Det höres i rymden mång' tusende röster,

Som jublande sjunga: Guds rena lam!

Allena värdii»;

Ar du att bryta

Bokens insegel,

Grafven upplåta;

Ty du är dödad

Från verldens begynnelse,

Har med ditt blod

Oss igenlöst

Ocli oss gjort

Gudi till prcster

Och till konungar,

Hvilka jorden

Skola regera.

Allena du är

Värdig taga

Kraft och rikedom,

Visdom och starkhet,

Åra och lof!

Solens uppgång.

Hvem väckte dig opp

Ur din natthölj da bädd.

Du, som roseneklädd

Står i palmernas topp ?
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SiiLS O sol, hvcin som gaf

Dii; «lon inamon att ga

Ur (lin (liiiiiVlda sjraf

Utur morgonens liaf

Och (loss guldb()ljor små?

Ar^du ett tVhobud

Al" den stora dagen,

Uppståndelsens dag, —
Af honom, som nalkas,

Den ma<xti2fe seijraven.

Dödens förkrossare.

Fursten till lilVct.

Himlarnes (hidr

Så döp då och rena i böljans kristall

Ditt anlet, att klart det må lysa och strimma

Som förr, när du steg utur allmörkrets svall

Att fram öfver lustoårdens blomensfder orlimma.

Du måne, som står der i morgonens sal,

An stadna en stund uti Ajalons dal,

Det heliora, mäo^tisa undret att skåda.

Som skall denna dag för hvart öga sig båda!

QVINNORNAS VANDRING TILL GRIFTEN.

O, (jvinnohjerta! du i verlden

Oss trycker allra först till dig.

Du följer oss den sista färden

På grafvens mörka, dystra stig.

Uti din blick bo känslan? tårar

Och öfver kindens rosenvårar

Dess trånads-skimmer sprider sig.

Ett dödligt föremål dock hinner

Ej eder tanke, der I gån;

En himmelsk kärlek hos er brinner

För menskosläs^ets s^udason.
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1'ill grafvcn edert hjerta ilar,

Som före solen Österns sken.

Der eder hulda älskling hvilar

Inunder marmorns kalla sten.

Ul sörjen, o! gråten ej, fastän han, slagen

Af döden, der ligger i stoftets förvar.

Snart lossas hans boja. Uppståndelsedagen

Ke'n höjer på grifterna segrens standar.

A id korset gingen I att blanda

Till samman sorgens bittra tår.

Vid grafven glädjen snart skall randa

Sin glans uti en e^'ig vår.

Törnekronan kring hans tinning

Bvts i härlig segervinning.

Stenen vältras skall från griften.

Läsen deruppå inskriften:

Kristus, under lifvets skiften.

Vägen, sanningen och lifvet är.

Engeln, som afvältrade stenen.

Du, som stängde Edens port,

Xed från himlen ila fort!

När sig grafvens dörr upplåter,
'I -

.

Öppnas paradiset åter.

A ältra bort stenen från griften! Ur muUen
Spira å nyo skall lifsträdet opp.

Likasom förr på den blommande kullen,

Der det i lustgården höjde sin topp.

Kör af englår.

Så tystne de sorgliga ljuden

!

I, qvalfyllda bröst, mer ej klagen!



241

Till fröjd och ododliijfhot bjudon

Ar nionskan af* (iiid dcniui daircn.

Dot lif. som mod voxhindo skiften

\^ar följdt utaf plågan och nödon,

A nyo går upp utur griften.

Att aldrig mer dö uti dgden.

Hviir engoL i hvitklädda skruden,

I dag står med harpa i handen

Och helsar den andliga bruden.

Som Kristus förlossat ur banden.

Er pryden med himmelska palmer,

1 härar och välden och troner

!

Upp, sjungen lofsägande psalmer,

Upp, stämmen de heliga toner!

Trons engel.

]\fin förvissan är då sann

!

Ej af dödens hand mer fangen,

Utur grafven är han gången,

Herren Gud, vår frälserman.

Ödmjukt stämmen himlasången

A^id hans höga tronpall an!

Hoppets engel.

Uti jordens mörka dal

Gick jag sorgsen och bedröfvad.

Själen, fyld med tunga qval,

Var all himmelsk tröst beröfvad.

Tynande vid korsets fot,

Sjönk mitt mod i nattens timma,

Till dess dagens gyllne klot

Skingrade hvar tviflets dimma

C. F. Dahlgren, Skrifter. I. 16
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Och :ii' iijulcns ljus on strimma

Kom mitt sorgsna bröst emot.

Karlekens engel.

Kärleken är stark som döden,

Intet offer är för stort.

Anna hjertan, I som blöden,

O, hvad har ej kärlek gjort

För att lindra, trösta, stödja

Och hvart törne undanrödja

På er branta vandrinrt-sstio-

!

Dock ej blott för bröders smilrta

Öppet är dess englahjertå;

Högre lyfter kärlek sig

OlVer stoftets regioner

Till de klara sferers troner

Tpp, o Evige, till dig!

Maria vid gkafven.

.Vfk! han fi/nnes icke här.

J)en, jag sörjer, borta är.

Ho har honom frän mig röfvat?

O, mitt bröst, af qval bedöfvadt.

Nu blott dödens jemmer bär!

Fromt till saminans jag här knutit

Xardus, myrram, aloe,

Att som gåfva honom ge.

Nattens timmar re'n förflutit; -

Ack! men i förgängelse

Slumrar än den helige.

Frälsaren, uppenbarande sig för maria.

Qvinna, hvi gråter du?

Se, den, du sörjer.

Ej mer af dödens
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Bo ju Ml" laiiLrjjjhul.

A t er lofViinde

Ihir han iitgätt,

Härlig, förklarad.

Itur gril ten.

Algriindens liirsti'

Krossad är vorden.

Döden i se«jfren

Uppsvulgcn är.

Tpp till min fader

Oeli eder iader

Dra";er iatr nu.

Snart J inig fiun<'n

Äter ibland er;

Och sen för evio-t,

Fast osynligen,

Är jag er när

Intill verldens

Yttersta dag.

Så är dä nattens dystra vakt försvunnen

Och villans dimma jagad från vår jord,

En härlig seger öfver döden vunnen,

Ett evigt lif i tron på Herrans ord,

Det ord, som i hvart menskobröst står skrifvet,

Att Kristus är uppståndelsen och lifvet.

Låt derför aldrio- sielfklokheten bädda

Din säkerhet på denna falska tro,

Att sjelf du är den Gud, som kan dig rädda

Ur syndens lustar, hvilka i dig bo.

Du fallen är. — En Gud blott kan dig draga

Ur villans djup, din andeliga nöd.

Ej af dig sjelf du mägtar återtaga

Det lif, som en gång dött en syndens död.
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St% vägen är bunad

Och himlen är klarnad

!

Så följ då den stråt,

Som leder till ljuset,

Till fadernehuset!

Följ troget i nöden,

I lifvet, i döden

Din Frälsare åt!
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Den botfärdiga synderskaq.

Min oskuld är fläckad, den lilju ur bruten,

Som växte så skön i sitt himmelska, eden;

Jag är som den irrande hinden på heden,

1 snärjande näten af jägaren sluten.

Ej finner jag någonstäds hvila ocli ro,

Jag har ingen vän, intet hem, intet bo.

Min suck upp till höjden med bäfvan jag skickar,

ffag vågar ej mer hvarken tro eller hoppas.

Ej sällhetens blomma för mig mera knoppas,

Med tårar min skyddsengel ned pä mig blickar.

Förr var jag försouarens menlösa brud

;

Nu har jag i synden befiäckat min skrud.

Jag ropar, men svaret dör bort i en öken.

Jag klagar, som ensamma fogeln i skogen,

Med qvalet och tårarne endast förtrogen,

Min bana sig döljer i mörker och töcken.

Med smärtan i spåren, på bråddjup jag stär.

Och öfver mig hämnaren? åskstråle slår.

Hvar finns någon källa, som läskar min lunga?

Hvar finns någon balsam mot blödande såren?

Hvar finns någon hand, som vill aftorka tåren y

Hvem lättar de bördor, mitt hjerta betunga?

Hvar finnes ett ljus för den irrandes Qät?

Ack ! svårt är jag insnärjd i frestarens nät

!

Min tanke är nattens, mitt hjerta som grafven!

Jag mötes af dödar, som mordvapen lyfta.
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JJet ropar ett ve! ui- livart berg odi livai- klyfta.

Som afgrunder brusa de fraggande hafVeii,

IJvar stjerna är slocknad i himmelens tjäll

Och stormarne hvina kring dalar och ijell.

o! du, som oeiödliga anden mig skänkte,

Skall än för mig arma ej dagas en strimma?

Jag tyckte en Ijnsrand nr raolnena glimma,

Ack! var det en engel, hvars vinge sig sänkte?

Förbarmarel bor ännu nåd i ditt bröst,

Så skjut ej ifrån dig en bedjandes röst.

Ditt blod har ju runnit till verldens försoning,

P^ör alla, som sucka, som ångra och bedja!

Den yttersta länken i tingenas kedja

Din kärlek ju håller och bjuder försköning!

Du synderskan upptog, som föll till din fot

Och bad dig om tillgift med ånger och bot.

Den lampa är slocknad, som fordom du tände;

Ack! tänd henne åter och tag mig vid handen !

Sjelf kan jag ej uppnå den önskade stranden;

Jag dignar, som Hagar, uti mitt elände,

Förlorad, förirrad på villande stig —
O Jesu. o Jesu. förskiut icke mio-

1

Hvem klappar på hjertat? Jag hör ju en^ stämma,

Som ropar, och rösten se'n fordom jag känner!

\ i voro de såtaste, trognaste vänner,

Min brinnande åtrå ej mer jag kan hämma.

Min Frälsare sjelf är den älskade vän,

Som värdes mig usla besöka igen.

Här bodde han fordom, med himmelens englar;.

Ännu var ej börjad den vådliga striden.
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1 otikuldcii niol iiiii- <l<'ii s;ili}»ii Irlili,-!!,

Uaii yköttc elc IcJviiiKk', kiioppuiulc .stimL-hn :

^[en nöjet mig tog i bcrusando sköt

( )t'li löTtct. dot dvra, iiK^t hoiioiii iaii' bröt.

lian otta i tJaniActels (lomur miii" väckte
t,

Jai»- tänkte då äter till honom att liastao
Ocli i hans förbarmande armar mig kasta; .

Men synden den lockande bägarn mig räckte,

Mitt samvete döfvades, ängren försvann,

Ocli äter r)ä villornas viis: iaa" mii»; lann.

'lag stod uppå branten, al alla förskjuten.

Af oskuldens minnen, af barndomens engel.

Med hiifvudet sänkt, en iörtvinande stängel,

l'\)rr smekt utaf vinden, nu trampad och bruten.

Da väcktes jag upp ur mitt villande rus.

Lik vandrarn, som väckes af dagrandens ljus.

Ack! vill han väl minnas mig usla, mig arma.

Som arfvet försatt för det jordiska skarnet?

lag är icke mer det oskyldiga barnet.

Ack! månn' han sia- äii öfver mio- vill förbarma?

Jag liknar ett rö på den stormande strand,

Ett skepp, livilket drifves ocli finner ej land.

Ack! skjut ej den husvilla bort från din boning.

Den nakna, som för dig i stoftet här ligger,

Den hungriga, hvilken om bröd för sig tigger,

Den brottsliga, hvilken dig beder om skoning!

O Jesu! med tårar iao- nalkas till dii>-,

Försmå ej, förskjut ej. förkasta ej mig!

Tack, mildaste Jesu, för ångren, du skänker,

För bättrinofens allvar, du a'er åt mitt hierta.
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För lelVande tron, som förtager min smärtu !

Jag inför ditt altare neder mig sänker,

O Jesu ! med tårar jag nalkas till dig,

Försmå ej, förskjut ej, förkasta ej mig!
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Grafver\.

£ redliga gömma, o ! älskade hamn, mot hvilken ej tiden

Kastar sin vag, orolig och vild, du hem i det tysta!

\)ig jag besjunger, fastän jag ej vet, om du länge dig döljer

KUer oek snart skall unna mig skydd bland susande lönnar.

»Allt Ibrgängeligt äj- pa jorden I» Sa talte predikarn.

Allt, som gjordes af stof , till stolt skall vända till baka.

Allt i verlden ju eii'er sin i^rift: den slocknande solen

Sjunker i böljornas graf och stjernorna gömmas i molnen

Och al' f(>rvissnade blad beredes at sippan en dödsbädd.

Meuniskau sjelf en var blott eger, en sommar, sa nalkas

Hösten, förtorkande lifvets saft med frostiga vindar.

Allt till sitt mal framilar med hast, hvart klappande pulsslag

Ar ju pa dödens ur en knäpp, som skjuter fram tidens

Visare än en tivktig sekund, tills loden ha nedgått.

Heil dig, efterlängtade graf, du fredliga boning,

\'andrarens tillflyktsort, der han hvilar, när solen är bergadi

TiofP-arn lios dio- nedlä^orer sin staf, dao^karlen sin börda,

Lidandet korset, och sorgen sitt dok och slafven sin boja.

\ äck mitt sinne och lär mig att dö, förr'n döden mig kaUarl

Kedan jag tänker mig fram i de dolda, kommande dagar.

En gäng heter det äfven om mig: »Han har varit på jorden».

Stelnad min lemning bärs från bädden och gömmes i kistan.

Starkt tillsluten. I skridande tåg af sörjande vänner

Föres jag dit, der susande lindar och dallrande aspar

Låna ett skydd bland lutande kors och blommande grafvar.

Kanske. <lå sången der höjs i kretsen af gråtande vänner,



250

Tilliar i gräset ior mig en tår från rosiga kindtT.

Million med dån nc^dlaller på kistan, jag fästes vid jorden . . .

Dock ej jag; ty min ande nu flytt på serafiska vingar

Upp till den Gud, som med magt har döden ,oeli graiVen

besegrat.
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De små barnens julaftor\.

(Eu koja I slioffen. y<((jr(i horn sitta derinnej.

Det äldsta «aknkt.

Kedan soln gätt till bvs och det lider åt qväll

Och det mörknar pä Ijell,

Ej till baka från skog kommer far hem till tjäll.

Hör. hur stormen så vildt tjuter till ner vid strand

!

Hör, på dörren ibland

Hur han klappar sA hemskt med sin iskalla hand !

L tanföre står björn, (renom fönstret han ser

In på småbarnen ner.

Hör, han skrapar från ^^i\g^ både mossa och ler.

Uppå backstugans spjell liten fogel sig satt.

För att jula i natt.

Hur han skakar uppn sig, sA frusen och matt

!

Ingen brasa på spis, intet jul-ljus att få!

Här vi sitta i vrå

Helt allena och gråta vi fattiga små.

fEn hevingad engel inträder, hvars hufviid är orngifvet af en gloria,

som upply^e-; rarnmetj.

Ett af barnen.

Ack! se en liten engfel!
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Ett annat.

Ack! det är vår bror Karl från hiramelen der Gud bor

Engeln.

Ja, jag år eder bror. Från himlens nejder sänd,

Jag kommit till er ned uti er lilla hydda,

Att leka om en stund och torka tårens dagg

Från edra kinder bort och dela eder smärta.

Se här, hvad granna ting från himmelen jag för!

Du, syster Lina, tag en Glöm-mig-ej utaf mig;

Den vill påminna dig att aldrig glömma Gud

Och ej din gode bror, som nu bland englar vistas.

Min andra syster, dig jag gifver denna ros,

En skänk från englarne uppå din egen namnsdag.

O syster! kom i håg, som rosen är ditt lif;

Din oskulds hvita ros förvara väl i hjertat,

Att den ej stingas må af flärdens dolda mask.

Er, yngre syskon, jag ej heller vill förglömma.

Dig, Julius, här en flöjt jag lägger uti hand.

Besmitta aldrig den med någon jordisk tonart;

Ty hvad ej himmelskt är, förkastligt är och lågt.

Ett af baKnen.

An jag då! Har du ingenting åt mig?

Engeln.

Nej! ingen ting.

(Barnet hörjar gråta).

Engeln.

Lär dig att blifva from och lydig och beskedlig.

Så skall ej himmelen och ej din bror dig glömma.

Barnet.

Ack! jag vill bli så beskedlig!

Engeln.

Lofvar du det?
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Barnkt.

Ju.

P]ngeln.

SA tan- då denna skiink. Dot iir on liten bok.

I himmelen den skrcfs af ffoda enoflars händer.

Hvar bokstaf är af guld. Förvara henne väl

Och bind dess lärdomar ikring ditt späda hjerta.

Barnet. fRmotta^jer boken)

.

Ack! jag skall alltid hädanefter bli su snäll ocli b<'-

skedliff.

Engeln.

Nu torken tåren bort och våren glada, barn!

(Tmgeln ställer ett brinnande ljus på bordet, af lika många grefiar

yned antalet af barnen).

Alla barnen.

Ack! se sådant stort, stort jul-ljus!

(Engeln fattar flöjten och blåser derpå. Alla barnen taga i ring

och dansa. Ett sjukt barn reser sig upp från bädden, stirrar

omkring sig och ropar: *Pappa! Pappa!' Barnen upphöra med

dansen. Lina springer till barnet).

Lina.

Svster, stackars svster! hur är det med dior? — Bror

Karl! ser du din syster?

Engeln.

Blida! känner du igen mig?

Blida.

Ack ja, det är bror Karl!

Engeln.

Ser du, huru glada dina syskon äro? Ser du det stora

jul-ljuset?
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1)L1DA.

Ack ja! M(!n jiig är sa sjuk, jag kan icke vara glad.

Ar det julafton i qvilll?

Engeln.

Ja, och i hiinmelen äfven.

Blida.

Ack! jag drömde, att jag var i himmelen.

Engeln.

Hvad såg du der?

Blida.

Dig, Karl, och så många andra små englar, som kallade

mig sin syster.

Engeln.

Vill du fölia med mio- i afton?
•-'

~

Blida.

Jag kan ju icke gå . . . Hvart?

Engeln.

Till himlen, till Gud.

Blida.

Ack ja, om Gud vill hafva mig till sig. Men min pappa

och mina syskon blifva då så ledsna och börja gråta.

Engeln.

Nej, de skola icke gråta. Du är ju hos din bror Karl!

Blida.

Ack ja, hos min bror Karl!

Engeln.

Så kom !

/'Han tager henne i famnen. Be försvinna.}
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Söndagsmorgonen-

I )cii slijnade (inomen nalkas så skön,

Som vårsolens frid öfver brusande sjön,

Som dufvan med gröna oliven i mund,

Som daggen på dufnadc blomstret i lund.

lian kommer, han kommer från himmelens land

Till jorden med strålande nyckeln i hand.

Det ljusblåa templet han öppnar, så huld,

Och lufthvalfvet fylles af purpur och guld.

I dalen står liljan å ödmjuk, sä skön.

Och trädens händer hopknäppas till bön.

Till altaren höja sig Qellarne opp

Ooh offerrök går frän hvar flammande topp.

I pelarerader sig lundarne stält,

Som biblar små bergshällar ligga på fält,

Med gyllene knäppen af guldvifvor små

Och daggens juvelsmycken glänsa derpå.

Sa andaktsfull tyst sitter dufvan i lind,

En smältande suck är hvar flägtande vind,

1 moll spelar källan sin susande psalm,

Mot skvn blickar svalan från kojornas halm.

Ej knäpp eller kny uti morgonens stund!

Den svällande törnrosen slutit sin mund.

Månn" fjäriln den lekande lustfärden glömt":"

I häcken sin purprade vinge han gömt.
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Hvar hydda står städad pa täckaste vis

Med blommor på golfvet och löf uti spis.

En törnros bär imgersven uti sin hatt

Och jungfrun en lilja för bröstet har satt.

Hur Ijufligt i fjerran hör? klockornas khing,

Som vandrarn till himmelens nejder han sang!

Och härligt höjs templet nr grönskande skog.

Som stod der en engel på kullen och log.
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Synen i kyrkai).

Uret Iran tornet med jerntungu ropar:

Klockan är tolf. Ttiir fängelsets sal

Stiga de hvitklädda vålnaders hopar,

Hvirflande snödrifvor lika i dal.

Månen förskräckt flyr i molnen till baka.

Skriande ufvarne vingarne skaka.

Flyga kring tornet i dånande rund.

Rädd förbi kyrkporten vandraren smyger,

Tätt följer vädrande hunden hans spår.

Fuktiga daggen i luftrymden flyger,

Hemskt uppå kvrkdörrn det klappar och slår

Hålifft ett eko från hö^hvälfda domen

Entonigt svarar: »o kommen! o kommen!»

Strax springa dundrande portarne opp.

Och genom öppnade jerndörren tåga

Blodlösa spöken i rvsliga skratt,

Vr hvarje krona en fladdrande låga

Stiger, likt flamman från drakarnes skatt.

Orgeln i skälfvande dallringar tjuter,

Qvidande dödsqval i rymderna gjuter,

Hvalfvena sucka så tungt vid hvar ton.

Och för altaret

Stifjer döden,

Talar: »o menska!

))I)u var af stoft,

»Och till stoft blef du åter.

€. F. Dahlc/nn, Skrifter. I.
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»(iriftens försegling

»Aldrig brytes.

»Kedjad du iir

)A'id stoftets länk.»

()(.'li nu en ryslig andejeinmer mänger

Sitt vilda skri med orgelns hemska tjut.

HVån de kala hufviidskålar tränger

En iskall svett i stora droppar ut.

Och förtviflan

Med afirrundsstämma

Ropar: »o Död!

»Dig allena

»Tillhör seger,

»Åra och pris;

»Ty af stoft

»Voro vi alle,

»Och till stoft äro vi blcfne».

Och de blodlöse

Derpå svara:

»Ske din vilja!

»Amen! Amen!»

Nu vid dopfunten

Ställer sig döden;

Såsom faddrar,

De fyra åldrarne;

Och sitt stoft

På de kala,

Rysande hjessor

Ned han skakar,

I den treeniga

Maltens namn:

Nattens, Syndens och Dödens.

(3ch namn de dö})te



VuiW-A och kallas:

häiKjton iiUin njfjffyl/rfsej

Tro iifoif risshcf.

Kärleli ut(tu föremäL

llojtp (itaii fullbordan.

Lff nftin hn-ifäitnifclsc.

Död (tfoH dtcrräckeUa.

-Men so, i (let sainiua i-tt sken, ineia bäiTiiit

An solens, sig breder från altarets rand.

Mot döds-herrens anlete starkt ocli lörfärliat
>^

En eldsflamnia liiinoar med tärande brand.

Till yrande stoitdam hans benrangel bytes,

Hans glafven, med blodiga rosorna, brytes

I klingande stalspillror templet omkring.

Oq\\ från den Korsfästes

Koseneläppar

I^juder en stämma:

»Tron honom ej,

)>Lö<>narn af beövnnelsen,

»Gudasmädarn

!

»Väl af stoft

»Voren 1 komne
»Ocli åter till stoft

Aren I blefne.

»Men som jordade kornet

»Vid vårsolens värma

»Skjuter å nyo

»Opp ui- sin graf,

»Sa ock I

»Aren en sådd

»För kommande tider!

»(jrifterna äro

»Herrens åkerland.

»Allt, som der såddes,

»I sinom tid
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»Äter skall uppstå,

»Hvart och ett

»Efter sin art.

»Då skall döden

»[Jti segern

»L'ppsvulgen varda.»

Och nu,

Lik en solcirkel,

Flammande lågar

Törnekronan,

Och den Korsfästes

Öppnade sida.

Likt en halfmånes

Lysande rundel.

I kalkarne strömmar

Likt regnbågar

Försonarens blod.

Såren och spikarne

Glänsa som stjernblommor,

Och åter han talar:

»Ja O" är vä Ofen, •

»Uppståndelsen och lifvet.

»Den, som lefver i mig,

»Han skall lefva,

»Om han än död blefve.

»Den mig förskjuter,

»Han tillstänger

»Hjerta och själ

»För det huldaste solsken.

»Han stöter ifrån sig

»Det modersbröst,

»Som honom ammat.

»Se här, o menska,

»Uppå korset

»Hänger din brudgum .'



»Tron bliive viireclrintjcn,

»Paradisets lust

»BrudgalVaiis pant,

»Och liögtidsiiicklan

»Hjertats kärlek!»

()cli nu en Hod

Af strömmande ljus

Döper de frigjorda

Andar till lif

Dufvan glad,

Med olivelöf i mun.

Sätter sig på korset.

Och ur hvar krona

Pingstliljor stiga

Och narcissers

Ljuiiiga doft.
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Mitt herT\.

-tlMir iir mitt hem? Så i min längtans smiirta

Jag sjöng och flög till lifvets barndoms dal.

Här, tänkte jag, mitt djupt förblödda hjerta,

Får du dig hvila ut från alla qval.

Bland dessa minnen, som i löfv^en susa,

Och dessa morgonstrålar, som förtjusa.

Visst är ditt rätta hem. O säj! o säj!

Då suckade mitt arma hjerta: Nej!

Ack nej, ack nej! Der är det ej.

Hvar är det då? På bergens höga spetsar,

Der äran rest sin stolta kungastol,

Der ibland purpurskyar örnen kretsar

I strålarne af dagens gyllne sol.

Der för hvar flägt, som ifrån ofvan röjes,

Den höga cederns krona vördsamt böjes.

Är der ditt rätta hem? O säj! o säj!

Då suckade mitt arma hjerta: Nej!

Ack nej, ack nej! Der är det ej.

H\'ar är det då? Vid bergets fot kan hända.

Jag spränge]' mig dit in med jättehand.

Der månens silfver, solens guld förblända

I skiftningen af diamanters brand.

Der vägen är en gyllne krönings-bana,

Och vid hvart fjät sig nya under dana.

Ar der ditt rätta hem? O säj! o säj!

Dä suckade mitt arma hjerta: Nej!

Ack nej! ack nej! Der är det ej.

I



N;i \:il, rtl land jaij" ännu \ct, drr lianLiri-

Så frukt t<t)in Monnna l)rt.'(levi(l livar ann.

Dit kysses allt, som upj) i (lupftMi tniniitT.

Der endast njutas, endast älskas kan.

Der natt och da^^ ett enda kärliL^t unUr.

Hvar annan sluta i sitt varma sköte.

Ar der ditt rätta hem? O säj I o säj!

Dä suekade mitt arma hjerta: Nej!

Aek nej! ack nej! Der är det ej.

Dä sjönk ja«r till ett stoft, en vissnad stän«rt*l,

1 djupet andclös och död jag laff.

h^ran himmelen dä kom en vingad cngel

Och som en värsol ned uppä mig säg.

En eld det kalla hjertat äter tiinde.

Han tog mig i sin famn, mitt hem jag kände.

Der ofvan skyn och ofvan stjernorna.

Der är mitt rätta hem, i himlarna.

Ack ja. ack ja! Der är det. ja!
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Lefnadsregler.

JJu vandringsman, stadd på lifvets stig,

Räck mig din hand

Och lyssna till orden, som möta dig

Från ljusets land.

Hör vishetens budord! Det goda välj.

Trots ondskans strid!

F()r jordisk ära och guld ej sälj

Din samvetsfrid.

Fly tvister; ty vinner du målet också,

Ej köps igen

Med guld, livad du ofta förlorar derpå

:

En trofast vän.

Uran passionen gör lös din hand;

Ditt värde känn!

\'årt mål är ej tidens, vårt fosterland

Ar himmelen.

Sky vällust! det leker en farlig vind

1 qvinnans lock.

På blommande mun, på rosene kind

Bo törnen ock.

Förakta ej något och räkna för nog

Hvad ödet gaf!

Den ringaste gren kan dig tjena i skog

Till vandrino-sstaf.
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Sök mödan! I fliten den trcfne ser

Sin bäste skatt.

l)ct trädet skönaste skngga ger,

Som sjelf man satt.

Förvara din tunga! Den j)il, som gar

I rymden ut,

Hu kallar ej äter; han ilande nar

Sitt mål till slut.

Om ödet dig hotar, ej vekligt fly;

Bryt våldets dam!

Blott der finnes kraft, hvarest stormar gny

Och blixt går tram.

Ej alltid tro, att rikdom och börd

Talanger fått;

Som åkrens, så växer ock snillets skörd

Med odlinir blott.o

Och dygden är adlig. Hvar eken än

Sin krona sträckt,

På väldige stammen man känner igen

Dess kungaslägt.

Och bär du inom dig ett lefvande ord,

Låt det ej dö

!

1 menniskohjeilat, en bördig jord,

Så ut ditt frö!

(^ch fostra med vishet och kraft din själ

Till mannamod

!

Haf ospardt för allmänt och enskildt väl

Så lif som blod!

De stupa, de sjunkande dagar och år

Mot målet foit.
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Mins, lUxcts hyddti hurdt näiii ytar

\i(\ dockans port!

Begagna dn tiden I Flan är en man,

Som vid din graF

Med ninta kräfver till baka, livad lian

Dig fordom gaf.

Sär nöden hörs på din hydda sUl,

Dess bön ej svik.

Tänk blott, hur mången får fattig ga,

Att en mi\ bli rik I

\'äl dig, om ett eko ur minnets hiill.

Från storm och strid.

Dig en gång ledsagar i ålderns <ivull

Till himmelsk frid!
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Sång för Stockholms prestsällskap.

13rödcr! ej i jordegrutiet,

Ej i djupets mörka natt,

Föddes klara sanningsljiiset.

Föddes hjertats trogna skatt.

Nej I frän högre rymder flöto

Först dess flammor, först dess glans;

Först i själens spegel bröto

Sig dess strålar till en krans.

Kör.

Bröder! ojute si^i: dess hri^a

Lika klar i alla bröst;

Sände den sin Ijufva tröst

Till hvart jordiskt qval, h\ar pläga.

Hören! stjernorna deroppe,

Hören! harpors symfoni,

Klangen af hvar vattendroppe.

Sommarvindens melodi,

Löfvens susning, fogelns qvitter,

Allt ju lofvar Herren Gud.

Ja, i daoficens minsta Mitter

Speglar sig hans allmagts skrud.

Kör.

Bröder! genom oss dä strömme

Samme ande, samma ljud;
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Ofvcr oss (311 mildiik (nid

Sina stralefiodor töm mc.

Flärden vike, natten fjerran,

Purprad morgondimman står.

Se, för strålarnc från Herran

Hvarjc villomoln förgår.

()ga, vakna, se det sanna!

Hjerta, höj dig, hemta mod!

Ifrån ljusets gudapanna

Strömmar salighetens flod.

KcOR.

Ja, till våra hjertan strömmar

Salighet och kraft och mod,

Och för ljusets gudaflod

Flykta jordens villodrömmar.

Törnekronan, korsets börda.

Pilgrim, vet, din lott det är.

Lär dig dock att deri vörda

Samme Gud och Fader kär.

Genom natt och storm och dimma,

Under åskors tunga slag.

Ljusets stjernor till oss simma;

Se, det klarnar och blir dag.

Kör.

På vår vandrings branta bana,

Dit till högre verldar opp,

Flyge kärlek, tro och hopp

Framför oss med korsets fana.

Såsom solen skönast blänker,

När dess rymd är ren och skär,

Så sig vishet klarast sänker

I den siäl, som renad är.

i

I



Derlör oskuld cnghivinL^ar

Fick, 8a hvita som en smo;

Hjcrtiits lutu IjufVai-t kliii<rar

Der, som vi-rldens lustar do.

KöE.

Ingen Härd och intet Ivte

Fläcke andens helgedom.

Som en diifva. snöhvit. Irom,

Själen genom rymden Hvte.

Högt går tanken, stjernans IVände,

Högre känslans flamma gar.

Der sig ljusets eld först tände.

Föddes Edens sälla var.

Tron är lifvets sesrervinninof,

Ddmiuk ärans höfifsta krans.

Blomme kring var ljusa tinning

Strålarne utaf dess glans!

Kör.

Kedjan slut. du gode ande

!

Oupplösligt knyt vårt band!

Bröst vid bröst och hand vid hand

Samma brödrakärlek blande.
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Thorilds monolog.

('Midnatt. Thorihl sittande vid en lampa, med ciihd

Och andra instrument i handen.)

Allt syns mig bra; blott inodclpuiikten

Den fattas än. Det är en krånglig punkt.

Bland någon utaf dessa skall han Hnnas;

Men hvilken ibland dem han är,

O! ^'k^^ hvem denna konst mig lär?

För tanken liär jag dragit liar en cirkel

Och bredvid den också för fantasien

Rn dito cirkel, ej så liten.

Så tusen cirklar cirkla vid hvarann

;

Men att nu finna centrum för dem alla,

Se, deri konsten är.

O ! säg, hvem denna konst mig liir ?

^len om, ponera, cirkel inom cirkel

Så här bortåt jag ritade med stiftet

Och alla toge an den der till medelpunkt

Och sväno-de sio- med undersåtlio* ryoi)-.

Omkring den stora kungasolens punkt.

Just se så der,

Månn, det (.'j bättre är?

Nu om naturn att säoa nåiira ord!
C; c_^

Månn' soln ej moder är och alltings skaparinna?

Den (irud, jag icke ser, jag aldrig kan förnimma,

Haii i.m ahstradnui är, lorutan form och lif.

^Uppreser sig.J
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Ser ja»:, Imi' solen,

\' ishotells oga,

IIimincl(Mis l*aG:erkiii(ia(l<'2<^ottor,

Står lik vu drottninii:

I ti (let blåa

Hiniinclens livali*,

Kastande släpet

OlVor de skimrande

Skoixarnc^s brvn,

rndcr det innen

LängtansfuU ilar

Tpp emot henne,

För att la dricka

Eldens oeli lifvets

Himmelska sötma

Vy hennes bröst;

Ser jag, hur dufvan

Skyndar pa snöhvita

\ ingarnes spann,

För att la sitta

l*a liennes knä:

Ser jag pä tiäden,

Huru de lä no-ta

F()r att la slå

1)1omman de armar

Om liennes hals;

Ser jag på tingen,

Huru de låna

Kikdom och diägt

Utaf den lysande

Verlden, som hängdes

På intets träd;

Sol I då är du

< Juden, jag dyrkar.

Löfven falla,

Men dina eldhif .,

Falla ej af.
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l)erfbre, liiinmclskii jnnofru,

I lågan af din i\iinn,

Der vill jag lefva,

Der vill jag do.

ifManen synes genom skyarne tindra in i hammaren.

Thorild stnr tanhfiiU och ser på den.)

Men du dcriipjx",

Hvad letar ditt öga?

Hvad ser du efter?

Silfvermantlade,

Liknar du mig?

Du går genom nattens

Svarthölj da sehakt,

Med lampan i hand

;

Men dina blickar,

Trånande, sorgsna,

Likasom säga:

Här finnes det ej,

Här bor det ej,

Det jag söker.

Det hvarefter jag längtar.

Hvar finnes det då ?

Ar icke solen

Också en pilgrim?

HA'arefter vandrar lion?

Ha, jag förstår:

Punkten hon söker,

Eviga punkten,

Der allting stadnar

Och hvari allting f<)rsmiilter.

Punkten är kärlek,

Himmel och evighet,

Gud.

O! så tryck mig (hi.
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F]viga allnuigt,

Ilimmelska ktirlck,

Intill ditt lijcrtti.

Du, hvilken iiimnur

Kring om allt,

Ofli ur hvui'!:! skt)t,

Jjikasoni barn,

\ erldar och solar

Spira i blommor

Upp pii det glittrande

Tidens korallträd

!

Jag ser dig ej;

Och dock ser jag dig,

1 regndroppens tar,

Som gräset försilfrar,

1 solstrålens glans,

Som allting upplifvar;

Omätlig i hafvet,

Liten i daggdroppen,

Klar i mennisko-ögat.

Jag hör dig ej;

Och dock hör jag dig,

J regnbäckens gång

Och lärkornas sån o-.

Jag känner dig ej

;

Och dock känner iao- difj

I hjertat, som klappar,

Och tanken, som flyger,

Och kärlek, som leker

Med kyssar och rosor.

Och sakna'n, som gråter,

Och svärdet, som Ijungar . . .

Fader! o tryck mig

Intill ditt hjerta,

Låt mig försmälta

Der i ditt sköt!

C. F. Dahhiren. Skrifter. I. 18
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Välan! så är då medelpunkten funnen,

Kring hvilken allt sig rör i gifna sfbrcr,

Från hvilken allt, som stjerna eller blomma,

Som engel eller djur, sin näring suger.

Den fängslade, af gruset tyngda själen

Får dervid vingar, starkare än örnens.

Och flyger, lik en vaknad Psyche, mellan

Millioner stänglar utaf stjerneblommor.

Och öfver dem och deras liljekalkar,

I spåren utaf englars höga tankar.

Till foten af Guds allmagts tron.

Der hvilar hon sig ut, likt arkens dufva,"

Och högsta saligheten blir den åtrå

Att med det helas medelpunkt förenas

I evig harmoni.

Alltså, min tanke ! bryt det slutna skalet

Och kärnan sök i tingens form och väsen.

Ar centrum kändt, du vet periferien.

Och från periferi'n du stiga kan till centrum.

Så begges väg dig för till samma mål.

Der Gud är medelpunkten, en och evig.
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Påskmorgoner\.

okön trildor solen opp,

Lik ett odödligt liopp,

På liiiiileiis ry 111(1.

Se allt, luir klart det är I

Ej liimlen, ren och skär,

Af minsta moln är skymd.

Ur i ordens tråno^a vinterfrraf en dair

Min själ, befriad, stiger opp.

För mio; en evip' vårs behao*

Uppgår med liimmelskt hopp.

Som plantan under snön.

En dao- så skön

Skall blomstra upp och le.

Så skall ock jag en gång

Vid englars jubelsång

]Min himmelsfärd få se.

Skinfrra diij, smärta!

Lugna dig, hjerta.

Bida och hoppas

!

Oskuldens enofel

Bevare min späda blomsterstängel

!

En gång skall (]Qif\ knoppas.
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Ljus oc]:\ frihet.

Oä vidt som himlen sträcker mörka natten

Ännu sin spira öfver rymden fram.

1 hennes höja hållas land och vatten,

Likt i tigrinnans famn ett menlöst lam.

Ej minsta lif, ej minsta sprittning röjes,

För bredd och längd ej finnes mått, ej tal.

Det berg, det fjell, som uppå fästet höjes,

Ses lika lågt och jemnt som djupets dal.

Blott drömmarne, de rörliga, de vilda,

Hemskt fladdra kring med läderlappars fiygt.

De ständigt vexlande gestalter bilda.

På hvilka fasan har sin stämpel tryckt;

Och hörs en suck ur jordens dolda hjerta,

En pust, som röjer, att än lif är qvar,

Det är en suck af vemod och af smärta,

Som med förtviflan upp i rymden far.

Och dessa färger, blommans kinder måla.

Och detta silfver uppå böljans fragg

Och dessa perlor, hvilka återstråla

Från hvarje punkt utaf den fallna dagg,

Och detta guld, som under dagens öga

Besmyckar lundens topp och fjellets höjd.

Allt, allt är plånadt ut, ty i det höga

Är endast döden genom natten röjd.

Och går en strimma' ifrån månen neder

Och går ett sken från bleka stjernors här,
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Så hemskt ocli iskallt detta ljus sig broder,

Det i sitt anlet grafvens liki;irg bär.

Och hörs ett ljud, det ullvens är pä heden,

Som tjuter efter rof med vilda skall.

Och hörs ett rop, det ugglans är, som iVeden,

Den stilla ireden stör frän mossklädd tall.

Allt godsint gömt sig i sitt bo och flyktat

Vid nattens inbrott öfver höjd och slätt.

Det onda ensamt ej sin vandring lyktat,

På rof och plundring ännu aldrig mätt.

Det tittar fram ur skrefvor, snår och buskar,

Det sväfvar hemskt pä midnattsdimman kring

Och klagande i trädens kronor ruskar,

Der bleka löfven dansa vildt i ring.

Men icke evigt varar detta välde

Af grym förtviflan, död och ödslighet.

Bredjemte natten himlens herre stälde

Den ljusa dagen i sin härlighet.

()pp I Varde ljus! Hans andes mun sä talar,

Och allt i blinken sin förvno-rino- ser.

Vidt öfver sjöar, strömmar, berg och dalar

En annan verld, ett annat lif sig ter.

Nu fallen står den tron, som natten höjde.

Ryckt spiran är ur hennes envåldshand.

De skuggors mängd, som sig i djupet böjde

För hennes allmagt, flytt från haf och land.

Det svarta dok, som jordens ögon höljde,

Den tunga boja, hvarje väsen bar,

^led dagens gryning nattens ode följde,

Och allt sin fröjd, sin frihet återtar.

Och solen uppgår nåderik och härlig

Med glädjens skimmer i hvar enda blick.

Hon smeker med sin stråle varm och kärlig,

Det minsta grand, som lif och ande fick.
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Sen mörkret ilyktiit, grönskan ler ucli täcker

Den vida jorden med sin ludda drägt,

Och purpurskåln a nyo blomman räcker

Och känner sig med ljusets aller slägt.

Ty se, befriarn kom, den englamilde,

Den dyrkansvärde i sin äras glans,

Och ljus och mörker genast åt sig skilde,

Och seger öfver våldets boja vanns.

De hemska tjensteandar, natten sände

Till rof och plundring ur sitt afgrundssköt,

Till sina svarta kulor återvände

Vid första glimt, som fram ur östern bröt.

Nu svingar fogeln, löst utur sin dvala,

Och stämmer morgonhymnen muntert opp.

Nu med hvar andra träden åter tala.

Der bäcken ringlas i sitt silfverlopp.

På berget frihetssången redan klingar

Vid jägarns rop och lösta kopplets skall.

Sin hjord å nyo herden sammanbringar

Och för den glad och lifvad ut i vall.

Och hvarje lifskraft vaknar upp ur drömmen.

Till verksamhet allt kallas upp på nytt.

Som droppe följs af droppe uti strömmen,

Så kraft vid kraft ur dvalan åter grytt.

Ett skimmerspel, en rörlighet sig speglar

I all naturen, öfver sjö och land.

Från örnen, der hland molnen fram han seglar,

Till obemärkta myrajU i sin sand.

Och makar möta åter sina makar

Med sång och återsvar i dagens sken.

Den väckta böljan sig i vassen skakar,

Att ila ut på rymden mer ej sen.

Kring kullen i sin ståt sig visar bäcken
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Med sillVcnskiirp och jollrar som ett biiin.

Den trägnu spindeln väfver flinkt i häcken

Frän gren till gren sitt perlbeströdda garn.

Nu iorst liar allt iVitt lif och iarg och anda

Och kraft och mod och rastlös verksamhet.

^u först kan himmelskt sig med jordiskt blanda

Af luft och ljus och fröjd och salighet.

Det dufna sinnet dunstat hän med dimman,

Den tröga tanken bort med natten flytt,

Den skumma blicken tänds med morgonstrimman

Och känslans slappa nerv blir spänd på nvtt.

Så i naturen ljuset uppenbarar

Sin höga kraft att tända lif i allt.

Det jord och himmel i sin glans förklarar

Och värmer upp, livad der var dödt och kallt.

På samma sätt är ock i menskoverlden

Det ljus, som lyser och som värmer der.

Det andens ljus, som leder oss på färden

Iffenom lifvets vexlande besvär.ö

Ja, med upplysning, som harmoniskt stiger

Och ut sig breder öfver andens rymd.

Sig menniskan till frid och frihet viger,

Ej mer af villans hemska dimmor skymd.

Det mörka kaos brytes. Tunga natten

Uti ett ljussvall dränks med all sin magt,

Och ur de djupa, fordom döda vatten

Står lifvet upp i en föryngrad prakt.

Likt kornet, sänkt i jordens mörka sköte,

A äl himlafröet gömmes till en tid;

Men frihetssolen träder det till möte.

Och strax det vecklar sig ur dödens strid.

Det skjuter fram och dagen ser det grönska

Och bära knopp och blommor mer och mer.
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Och frän att sucka, längta eller önska,

In i fullbordans rymd det snart sig ser.

Blef ock en dag förlänad menskolifvet

Att ljuset skåda här i stoftets verld,

Hur mycket högt och vigtigt blef ej gifvet,

Att dessförinnan verka på vår färd!

Hur mycket sant och godt och skönt i tiden

Må icke hinnas, der, i frihet satt.

Den himlaburne anden, väckt till striden,

Sig banar väg igenom storm och natt!

Hur slår ej hjertat dubbelt af förtjusning

Af denna eld, som högre själar när.

Vid anblicken af dagens hulda ljusning

Och denna sol, som sanningsljuset bär!

Den svaga arm, som bröts af nattens möda,

Sig åter känner stark, om mattad nyss,

Och lifvets blommor tusendubbladt glöda

Uppå den kind, som smeks af dagens kyss.

Ej för det stoft, som närde oss i gruset,

Man andas mer och kämpar lifvets strid.

Men för den magt, som tände sanningsljuset

Och bjöd det skina på den mörka tid.

Till dessa andar, som i ljusets rike

I ljuset lefva utan uppehör,

Man säll och upprymd känner sig en like.

En sångare i deras tempelkör.

Då dragés slöjan bort från tankens öga,

Guds verld, hur härlig står hon ej och skön!

Der ofvan sanningssolen i det höga.

Och här, der nedom, hvarje bröst till bön!

Från hjertats altar oiferflamman höjes

För ljusets hyllning, som kring rymden går,
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()ch (or liviiv iVidons Häijft, soin stilla röics,

I mcnskoötifat darrar J2:ladt en tår.

Det gamla är lorgunget, natten, döden,

De hemska dimmor, villan strödde kring.

Med himmelen förbundna våra öden,

En livar en länk i ljusets klara ring.

Allt blir så Iritt, sjelfsvåldigt ej, men enadt

Uti den Irihet, ljusets budord lär.

Och menskohjertat skäradt, klart och renadt

Från allt, hvad stolt och jordisk smitta bär.

Väl icke lika ljus till alla laller,

Allt efter sin natur ocli plats det får.

Med möda strålen genom löfvens galler,

Med lätthet öfver öppna fälten går.

1 dalen ljuset sig med skuggan blandar.

På bergets topp det svallar i sin glans,

På molnen sig i guld och purpur randar

()ch kring om böljans hjessa till en krans.

Xär örnen badar sig i solens strålar,

I lundens skymning näktergalen bor.

När stolt i fägring markens törnros prålar.

Resedan blyg sig stält i skuggans Hor.

Der floden prunkande på fälten lyser

()ch vaggar solen på sitt öppna bröst.

Kring däldens källa svagt en stråle myser,

Tillräcklig dock att skänka ljus och tröst.

Men helt och hållet lottlöst intet väsen

På ljus och frihet blifvit i sin art.

Så litet som af strålen späda gräsen

Och minsta kryp, dem Herrens händer gjort.

Ett mer, ett mindre skiftar om och färgar

Den rika taila, menskoverlden bär,

Men allt åt sig en skatt af ljus dock bergar.

Som kraft och näring åt dess lif beskär.
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Om äfven dcnnu tid i vandringsloppet

Ej långt på seklers fäste hunnit än,

Den växer mer oeh mer, i tron oeh hoppet,

Till dess han fullväxt står på himmelen.

Ty ej i rymden facklan handlöst sväfvar,

Den stadiet hålles af en allmaofts Gudo c
Och lysa skall, då himlen en gång bäfvar

Och jorden Hyv vid domsbasunens ljud.

Så slut dig hjerta gladt och huldt och trofast

Till ljusets famn och ljusets härlighet!

I dig och med dig vare sanning bofast,

Och fri du är i Herrens salighet!

Här blott en glimt utaf den helga gåfvan,

Som i en dunkel spegel mot dig ler;

Men en gång, lossad ur ditt stoft, der ofvan

Så som hon är, du sannino-en der ser.
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Jordens bor\. f

JNär solen daoons uiio-a iticklu tänder

Och med sitt gullhår våg och fjellar khir.

En stilla bön till himlen jorden sänder

Frän o-räsen, blommorna och fo2:lars här.

I färg, i doft, i säng de dagen bada,

Med fromma blickar upp till Herren skada.

Höast örnen svinoar. Lärkan dao-en firar
f^ CD O

Med munter sång. Då öppnas blomstrets knopp,

Och trädet fram i ros och blader spirar

Och sträcker armarne mot himlen opp.

En andaktstår ler i hvar blommas öo^a.

Hvar blomma doftar Ijuft emot det höga.

Och när som solen ned sitt hufvud sänker

]\Iot vesterns barm, i qvällens lugna stund,

Dä all naturn i tyst åskådnini»; tänker

Och suckar emot azurns purpurgrund.

I hvarje sus ett sakta Amen klingar,

Som öfver sjö och fält och fjellar svingar.

Då Herren hör de ord, som jorden talar.

Och henne bönhör från sin höga tron.

Han för den trogne öppnar sina salar,

Som klara skimra uti azurns zon.

Hans englar ned från höga fästet vända

Och frid och fröjd till hemmets kretsar sända.
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Och kring den huldas rosenparkcv susar,

Från evighetens haf, en sabbatsvind,

Den hennes sköna blomsterbäckar krusar,

Och Ijufva minnen smeka hennes kind.

Och som ett barn då känner sig naturen,

På Herrens milda kärleksarmar buren.
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Det underbara trädet.

ilitt underbart träd inom menniskan

Snabbt skjuter opp.

Dess like på mark man än aldrig fann,

Sä underligt är det till rot. till topp.

Till färger, till grenar och blomsterknopp.

Den ena hälften är hvit som snö,

Mot dagen vänd.

Den andra är svart som Nisfritiens mö,

Af solens stupande stråle bränd,

Som natten ur afgrundens håla sänd.

Den ena andas en Ijuflig lukt

Af aloe.

Den andra nedskakar förgiftad frukt.

Och pestfulla rosor från grenarne

De stinkande åno*or ifrån sio: se.

Ur kronorna utaf den förra går

En himmelsk röst.

Uti den senare skriande står

En gam, som hackar sitt blodiga bröst,

Hans vingar likna den stormfulla höst.

Den ena närer himmelens dacror.

Den andra — blod.

Af mördades suckar, af samvetets agg

Och brännande tårarnes strida llod,

Den växer och skjuter i öfvermod.



286

Så himincl och afgrund, så dag och natt

Inom oss bo.

Uti det förra är Ijuiiigt och gladt,

Uti det senare ingen tro

Och ingen siillhet och ingen ro.
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Vive le roi!

eller

En sjuklings betraktelse i det gröna.

-Hur härligt allt i grönska och i friskhet,

Som ler kring mig på denna morgonstund!

Naturen ej, styfmoderligt, med nidskhet

Sin gåfva delat ut kring jordens rund.

Xej ! rikt och yppigt breder hon på marken

Den gröna mattan öfver berg och dal,

Med rosenkransar hon bepryder parken

Och strör med tusen blommor sommarns sal.

Hvar fogel gläds och sjunger gällt sin visa

Och flyger fritt i rymden, hvart han vill;

Och lyss jag noga, tusen stämmor prisa

På minsta strå sitt lif i fröjd och drill:

Den fräna syrsan, hoppande i gräset,

Det trägna bi't kring blommans öppna knopp,

Dagsländan uti säfven bort vid näset

Och humlan, surrande från tufvan opp.

Och ställer jag min vandring utmed stranden,

Der leker löjan i sin menlöshet

Och vägen i sin dans på perlesanden

Och vasstrå't, som af stiltje knappast vet.

Allt tyder fröjd och helsa i naturen,

Allt suger lif och eld ur hennes barm,

Och som ett barn är jorden trofast buren

Få hennes hulda moderliga arm.
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Och jag, som namnes konung ibland djuren,

En öfverherskare af detta allt,

Jag, hvilken kallas kronan i naturen,

Ej utaf jordiskt ämne eller halt,

Jag, ensam jag, skall tränande här vandra

Och släpa fram ett lif, som sjelft sig tär,

Och se hur glädjen eldar alla andra,

Men icke mig, som deras konung är!

Ej spirans glans för ros skull gafs i handen,

Den ej blott tung, men ock förförisk är.

Hon tände i mitt inre tvedrägtsbranden,

Dess gnistor kallas menskliga begär.

Ifrån den ordning, himlens lagar skrifvit

Inom mitt bröst, ty värr ! jag stundom vek,

Och derför nu en skröplig kung jag blifvit

För dessa mina undersåtar blott en lek.

Nu till att tigga dem i stället bringas

Min stolta själ, ack! i sig sjelf så svag.

Att förödmjuka sig mitt hjerta tvingas

Och deras sällskap söka plågans dag.

Ty blott bland friska sjelf man frisk kan göras

Och bland de glade glädjen återfti.

Välan, till er min själ vill återföras

Ifrån den dårskapsväg, hon vandrat på!

Tag mig emot, tag mot er forne konung!

Den stolta menskan till ert sköte slut!

Ack, låt som bi't mig suga helsans honung

Ur edra vana sköten hvar minut!

Kom blomma röd och purpra bleka kinden,

Att helsans färg på nytt må pryda den!

Kom balsamdoft och smyg dig in med vinden

I detta bröst och gör det friskt igen!

Du höga gran, som står så rak och hviftar,

Lär min gestalt att åter upprätt gä!
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Du täcka tjaril. j^oin ui" farirer skiftar,

Jjur mie: min unirdomseld att atoria

!

Och (111, o ! falk, som sticrer mot det höL^a

Och minsta grand i luga gruset ser.

O! lär mitt matta, lär mitt skumma öga

Det sköna skada, som emot mig ler I

Men framför allt, du väg, som jag föraktat

Och mången gång bespottat med min mund,

Du klara källa, som jag kallt betraktat,

Der fram du susat i den gröna lund.

O ! hulda nymf, du milda läkarinna.

Ack, kom ! o, kom uti mitt öppna sköt I

När smärtans heta låg-or i mio- brinna,

O! med din svalkdrvck dä mio- v-inlio^t mot!

Och du, en dotter af den tvsta natten.

Du plågans döfdryck, sömn, så Ijuf och huld.

Sank dig hit neder, då på blåa vatten

Och gröna landen bleknar solens guld !

Xär aftondaggen fäller glitterperlan

Och myran upphört släpa på sin stig

Och i sitt bo går in den snabba ärlan

Och allt blir tvst, o, sank dig da till mig!

Med dina rosenfinorar slut mitt if^in

Och omhvärf mig med ljusa drömmars tropp !

Då solen åter framgår på det höga,

O ! låt mig glad och munter vakna opp.

Att än en gång, på helsans armar buren

Och rvckt ur plågans och ur smärtans <(Vai.

Jag nämnas må en konung i naturen.

Ej mer min egen lustas köpta slaf!

Dock hvad är allt, som I ej alUi hafveu

Från Honom, himlens Fader, liksom jag!

C. F. Dahlgren. Skrifter. [. 19
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Han skapade ju jorden, bergen, hafven

Och markens grönska, blommans täcka drag.

Man fylde luftens hvalf med foglars skara,

lian bygde bo åt masken i sin sand,

Att millioner skulle högt förklara

Hans höga vishet och Hans allmagts hand.

Välan, med böjda knän i detta tempel,

Med blicken rigtad mot det klara blå

Och på min panna ödmjukhetens stämpel.

Dit upp till Dig, o. Gud! min själ vill ga.

Du, endast Du, som känner hvad mig felar,

Och alla läkemedel bär i hand,

Du, endast Du är också den, som helår

Och mig förlossa kan ur plågans band.

Din bild jag ser i denna helsokälla,

Ty, såsom hon utur sin vana famn,

Så äfven dina rika gåfvor välla

Ur nådens brunn vid ropet af ditt namn.

O! låt dem strömma, låt dem nederfiöda

I denna själ, i denna arma kropp,

Och begges krankhet i den kärlek döda,

Som offrade sitt lif för verlden opp!
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Den första månskensqvällen i Eder\.

o
oolen sjönk i dalarne, en perla

Uppå gräsets sammet. Trast och arla,

(jök och siska slutade sin sån";.

Fältet stod och sken i purpurslöjor,

Sakta sänkte blåa böljans möjor

Sina hjessor. Hjortens snabba språng .

Stannade vid källan, i hvars spegel

Glänste rosens knopp och fjärilns segel,

Mellan silfverböljors sakta gång.

Dufvan slog i hop den hvita vingen.

Liljan stod i täcka blomsterringen

Och en tår på hennes kinder rann.

Täta löfven gröna skuggor sträckte;

Xu den sista flamman, solen väckte,

Nedom bergens höga spetsar hann.

I dess gyllne spår en ljusström följde,

Som med rosor fästet öfverhöljde

Och i purpur öfver böljan brann.

))0I hvart orick du?» — suckade naturen

»Gvllne konung der uti azuren

!

)»Sjönk du, himlens grannaste klenod,

))I det djup, som vattnets vågor pressa?

»Föll då kronan frän din stolta hjessa?

»Nyss i dalarne så skön du stod.»

Se, det mörknar. Skuggor sig förlänga.

Svarta mantlar öfver träden hänga,

()ch i sorgskrud svepes dalens flod.
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llvilka punkter der på hvulfvet glittru!

Gick då solen att sig söndersplittra

Emot bergens hårda marmorhall?

Se, de nalkas, se, de högre stiga,

Dessa stjernor, hvilka natten viga,

Under klang af dagens äterskall.

AftonrodnadI se, din krona bleknar I

Flydda dag! i spridda strimmor tecknar

Du ditt lif, som dör i mörkrets svall!

Myrtenträdet står så tyst, ej böjer

Sig det minsta blad. Der borta plöjer

Svanen långsamt genom vassen ned.

Hvilka vexlingar af skilda timmar!

Der ej dagens öga mera glimmar,

Hänger natten ut sin stjerneked.

Ingen återglans af ljusets strålar

Ofver källans spegelglas sig målar,

Der nyss qvällen glorian kring sig spred.

Men hvad är, som nalkas bortom bergen?

Detta klot i blanka silfverfärgen,

Är det soln, som tändt sin serla-glans?

Har hon tvättat guldet från sin panna

Och vill öfver nattens himmel stadna

Med ett mildradt sken? Vid stjernors dans

O, hur skönt det hvita anlet blänker!

O, hur svalkande ur locken stänker ,

Daggens perla på hvar blomsterkrans!

O, hvem njuter denna nya prakten

Af ett skådespel, som englavakten

Skulle tjusa uti Edens lund?

Hvilket öga upp till höjden blickar

Och sin tanke till det upphof skickar,

Hvilken knöt till samman denna rund
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Utaf perlor, sådda ()fver pellcn.

Tände lamporna i liinilatjällcn,

Stälde (lotta klot på a/urns grund?

Se, der träder kronan i naturen,

Han, den höge konungen bland djuren.

Ut nr nattens dunkelhöljda flor.

Majestät på höga pannan tronai-,

J hans bröst en stilla samklan ir tonar.

Der en fridens hulda ens^el bor.

Milda afton, första gången njuten I

Hvem är den, som, i din gloria sluten,

Ej i himlens sal sig vara tror?

Tiden än ej bor här, fast han leker

Med sin skuo-^-a; daa^ens stråle smeker

Stjernepellen, tynande och matt.

Blott en skymning, och när midnattsmanan,

Bild af lugna, vemodsfnlla tranan.

Blickar ned till djupets stilla natt.

Lockar den å nvo icke säng-en

Ur sin dvala, nyss i slummer fången.

Der han stum i lundens krona satt?

Jo, det klingar! Hör, ett melos klingar!

Uppå fantasiens etervingar

Genom luftens rvmd dess mollton aåi".

Xäktergal, du nattens skönsta tunga.

Genom silfverskenet må du sjunga

Allt hvad Ijufvast uti hjertat slår.

Stjernan skälfver, lundens krona susar,

Vågen glittrar, bäckens harpa brusar,

Hvad din klans: allsmäo-tiot dock förmår I

Se, han sjunker, himla-sonen, sakta,

Salisrt ned, att undransfullt betrakta
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Skådespelet för sin tjusta syn.

Näktergalens kltmg och månens strimma!

Själ, på ljusets strömmar flyg och simma
Mellan jordens, mellan himlens bryn!

Dagens fröjd var skön kring land och vatten,

Men den lugna qvällen, stjernenatten

Står med fridens anlet uti skyn.

Dröm, ja, dröm och slut en stund ditt öga;

Låt dem flöda, lät dem saligt snöga

Dessa strålar ned från silfversjön.

Låt dem dansa, dessa silfverflockar,

Knyt dem kring din pannas ljusa lockar,

Dessa liljor från den klara ön.

Dröm, som solen, också dig en måna.

Till din tafla nattens pensel låna,

Teckna dig en maka, himmelskt skön.

Tag af aftonrodnans purpurstråle,

Med dess färgprakt hennes kind du måle;

Af en ros i sprickningens minut

Munnen bilda på din engelinna;

Stjernans öga låt i hennes brinna.

Kring om pannan månens rundel gjut;

Stjäl den skönsta lock, som natten eger,

Och den Ijufsta suck från fridens läger; *

Se'n den hulda till ditt hjerta slut.

Hon, en doftrik myrt i rosenlunden,

Med sin ceder trofast sammanbunden.

Hon, en fridsam månes silfverrand;

Du, en sol med dagens gyllne flamma;

Evigt båda två likväl de samma,

Glans och återglans frän samma hand.

Vakna, vakna, Ijufva drömmen sannas,

Blicka upp mot hennes månskenspanmti-

Prakt, med dina ögons klara brand! —
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JJleknad sjunkor månen i sin bölja.

Stjernau går utt i hans fotspår i"()!jii.

Morgonrodnau österns portar nar.

Adam vaknar, och bredvid lians j^ida

Står i månskensglans den ömma, I)lida:

Uppå kinden ler en känslans tar.

I ti famnen af sin dröm han flv«rcr

Och en kyss på hennes läppar smyger,

Första kyss, som klang i Edens vår.
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Fattigdomer\.

iVom, fattigdom, och tag mig i din hydda!

Jag sett mig mätt uppå de stores glans.

Mot lyckans heta strålar mig beskydda

!

Kom och mig slut i dina dalars krans!

Der finner jag igen min barndoms dagar,

Min släta klädnad och mitt ringa bröd,

Ett sinne, som på ödet aldrig klagar

Och har till vän åtminstone den bleka nöd.

O, litenhet utaf de höges välde!

o, bräcklighet utaf de rikes guld,

Der hämnd och afund sina giller stäldc,

Der girigheten krälar i sin mull,

Der hvarje fjät betäcks af blod och tårar

Och nöjets dryck är en förgiftad ström.

Der sällskapet är blott en flock af dårar

Och korta njutningen en konvulsivisk dröm.

Nej, jag vill fly på fasans svarta vingar

Långt bort från dig, du lyckans falska yerld.

Från nöjets smil, som endast ånger bringar,

Från höo"hetens, från o-uldets tomma flärd.

Kom, fattigdom! jag vet, du dig förbarmar,

Jag vet, du är ej döf för denna röst,

Kom och mig slut i dina trogna armar.

Kom och mig evigt tryck intill ditt hulda bröst!

Ack! blott en skuo-oa af din lund iao- önskar,

En liten källas våg invid din fot,
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Der tbgeln (j vittrar, mjuka tu ("van ^riinskar

Of 11 inocii stormvind rasar mi^ emot.

livar jordiliick liar en ijraf*. Du älVen ('i>cr

En jjrift at mii»- uti din luiiiia dal.

Der jag får somna in ]);i IVidons läger

v Från lifvets hela tomma fröjd ocli bittra cjval.

flag aldrig, aldrig ångra skall mitt byte.

En himmel ljusblå eger du oeh klar.

Från den du, sol, med dina strålar fiyte

Ned i mitt hjerta alla, alla dar.

När qvällen flägtar med sin svala vinge

Och filomelen klagar från sin gren,

Ned till mitt öra englars harpor klinge

Ett mildt ackord från skvn vid månens silfversken.

(iråt icke mer, mitt arma, matta ögal

Sörj icke mer, du (^valda, tryckta själ!

1 daFn du stiger ned från fjellet höga,

Der länge nog du vandrade som träl.

Nu är du fri, dig inga bojor smycka.

O, Ijufva lott, ej känd i lyckans land,

Att få naturen till sitt sköte trycka

Och hemta mödans bröd ur hennes effen hand!o
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Den lungsigtiga.

Innan solen gått ner

Denna dag i sin prakt,

Ej jag lefver då mer:

Så min läkare sagt.

Lik en tynande ros,

Utaf masken förtärd,

Har jag bleknat min kos

I förgängelsens verld.

Led mig ut än en gång

I den öppna natur.

Att vid fåglarnes sång

Jag må dricka utur

Denna lifskälla varm.

Som i luftströmmars fröjd

Mot min skälfvande barm

Flödar ned från livar höjd.

Ack, kvad marken är grön!

Huru löfklädd livar lund!

O, hur klar står ej sjön

Med sin vik, sina STund!

Utur blånande sky

Sjunger lärkan sin psalm.

Svalan bygger i by

Under kojornas halm.

Här som barn har jag gått,

Här jag jollrat och lekt.
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l)er pil kullon jag stått

Och små dulVorna smekt.

Der mod syskon i dans

I ppå ängon jag svängt

Och mång' blommande krans

I ti lockarnc hängt.

Och der björken mot vAg

Blickar fram med sin topp,

flag min älskling först säg.

Der min kärlek rann opp.

Der vid qvällsolens brand

Och vid vindarnes vyss

Han så ömt höll min hand

Och gaf trohetens kyss.

O, natur, hvad du är

Ändock härlig och huld

I den himmel, du bär

Full af strålande gruld,

1 de blommor, du för.

1 de toner, du ger,

1 den perldagg, du strör

Uti dalarne ner!

O, du menniskoverld

^Med din oro, ditt bång.

Med din braskande flärd,

Allt ditt fjäs och ditt prång.

Huru är du likväl

Icke dyrbar och kär

För en flyende själ,

Då till grafven det bär!

Himmel, gifves ej nåd

Blott ett år. än ett år?



300

Och klipp Sii af min tråd

Och mig lägg Tippa bår.

O, när hösten går fram

Öfver svallande sjö

(^ch gör kal hvarje stam,

O, då lorst låt mig dö!

Låt mig slumra då bland

Dessa vissnade blad,

Dessa kransar, jag band

Uti sommarn så glad!

Sjunge syrsan på äng

Då den lilja så blek

Till sin bäddade säng

Under löfFallen ek!

Dock, ack, fåfäng min bön!

Jao- afmattas allt mer.

Fastän dagen så skön

Ofver jordkretsen ler

Med sin sol uppå rymd,

Med sin himmel så blå;

All naturen står skymd

För mitt öga ändå.

Vinden, mer och mer sval.

Kännes fiägta mig mot.

Ser jag rätt, uti dal

Sjunker qvällsolens klot.

Sjunk, mitt hufvud, så ned

Mot den öppnade graf,

Till den slumrande fred

Bortom tidsrymdens haf!

Och, Du Allgode, tag

Denna själ i förvar
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Till (icu hilrlijra (iticr,

Som ditt löltc oss har.

Då, ur gratVarnas natt.

På deu orvUent' ö

Jag uppvaknar sa gladt

För att aldrio- mer dö!
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Sömner\.

Jju skönaste rätt på lifvets bord,

Från nattens mun det Ijiifvaste ord!

Kom sank dig ner på ditt silfvermoln

Och gjut af din balsam ur vallmoskåln

På mitt tröttade hjerta!

Lös bindelen opp

Från den tungsinta smärta!

Samla drömmarnes tropp

Och synernas uhder,

Att själn må sig sluta

Och sammangjuta

Med syskonen, der i de saligas lunder!

Dagen ilar

Med stojande larm.

Nu han jägtat sig varm

Och tröttad hvilar

Från mödans ok.

Ofver himlens panna

Drar qvällen sitt dok

Med stjernsmycket granna.

Till den daggstänkta ros

Nöjet med fjärilen

Flyktar sin kos.

Najaderna kärilen

Hvälfva ej mer.

Den flod, hvilken störtade ner

Med brusande ström.

Tyckes sorla i qvällen ett sakta förglöm.
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Stillaro vi)rs

Löfvot lör vind.

Suset knappt liörs

Frän den crrönskaudc» lind.

Sömn, du Ijufva,

Du nattens fridsaninui duiVa!

Ivom och niifr slut

Till ditt hjerta och gjut,

Med kuttrande stämma, min tanke, min sjal

Till ett tacksamt farväl

Af dagen, hvars tunga jag burit,

Af mödan, hvars skördar jag skurit!

Ack! kom till den trötte, betungade träl

!

Ha ! du hör mio-,

ti^dan du for mig

I drömmarnes sköte

Friden till möte.

Hvad jag är säll

!

All plåga förrinner.

Allt qval försvinner.

Som skuggan för skimret i stjernbeströdd qvöll.
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Saknadei).

-Lin svartklädd skepnad öfver jorden skrider,

Beständigt ser åt fjerran, fjerran land.

Den vandrat har se'n forna, gråa tider,

Den evigt vandra skall på jordens strand.

Ett dystert sorgflor ned till medjan hänger.

Dess anlete så blekt, som månens, är,

Och suck på suck ur häfda bröstet tränger «

Och liljekinden tårens dagg beklär.

Hon dao- och natt krino- dal och fiellar tågrår

Och sorgligt Ijuf uppå hvar dödlig ser.

Hon på hvar hydda slår, bedröfvad frågar:

»Finns väl min hulda älskling här bland er?» —

»Han finns ej här.» — Då upp hon floret lyftar

Och ser förkrossad emot himmelen

Och suckar djupt, slår ögat ner och snyftar:

»Jag tänkte finna honom här igen».

Och åter vandrar hon kring byar, städer,

Xär vintrens sol i frusna böljan drar,

När vårens duk den glada ängen kläder.

När höstens storm i gula löfvcn far.

Och öfver allt, kring skog och fjell och (hilar.

Hon ropar öfverljudt sin älsklings namn,

Med träd och berg och vilda floder talar:

»Ack, hafven 1 min älskling i er famn?»
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Da susar »let i skogens gröna krona:

»Hi (Iviiljes han, din sk(»na alsklinir, här!»

Ofli rtodernii oc-h {'jcllcns eko tona:

»Bland oss din Inihle ren försvunnen är!»

Sa ständigt vandrar hon. I>lott skaldens stiinmia,

Xär den framklingar uti tjerran dal,

Förmår dess sorjrsna ofåno; oeh tärar hämma
Oeh trösta det heklämda hjertats ({val.

\ id sanoens klano- hon verldens soro- förlåter.

Dess anlet, som en engels, klarnadt står.

Flon återser den hulde, hon begråter.

1 sån o-en speirlas det förHutnas vår.

/;. F. DnhUjren. Skrifier. I. ^20
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Den tillfrisknande.

J^an den blinde iitaf solen njuta

Och den döfve utaf harmoni'en?

Nej ! de stränga Nornor båda sluta

I beständig natt och tystnad in.

Likaså, när läkarkonstens dotter,

Helsan, flyr vårt hjerta och vår iamn,

Hvad bli lifvets allra skönsta lotter,

Rikdom, ära, lycka, börd och namn?

Ja, när plågan på sin bädd oss sträcker.

Hvad är menskan då med all sin kraft?

Ingen njutning mer vår känsla väcker,

Dödt är minnet för den fröjd, vi haft.

Fåfängt kärlek, fåfängt vänskap säger:

»Gläds för stunden och förgät ditt qval !^>

Ack! det sjuka hjertat mer ej eger

Mellan fröjd och smärta något val.

O, hvad himmelsk vällust då att stiga

Ur den natt, hvari oss plågan sänkt.

Ät Guds blida dag å nyo viga,

Hvad till rof för döden nyss var skänkt.

Helsans lifsluft in i hjertat draga

Och med stärkta sinnen mer och mei-

Nya krafter med hvart pulsslag taga

Ur en verld, som åter mot oss ler!

Ja, hur Ijuft att, der naturen speglar

Dagen om sitt lugna majestät
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Och (ler snäckan liksom Ijunet seglar

Fndcr samma vind i böljans Ijät

Och hvar maiday: dansar i det j^röna

Med sandaler utaf rosenblad,

Helsans återvunna krafter röna

Och till bröder slutas frisk och glad —

Sitta uppa kullens höjd och minnas

Forna da'r och mången lycklig stund,

Fröjda sig, att ännu vänner finnas,

Hvilka med oss knutit lifsförbund.

Hoppas, att på vandrincren står åter

An en kyss att gifva eller få,

An en dag, som ej al' smärta gråter,

Men i orlädic Ivcklio^t skall föröda!

Dubbeh skönt och dubbelt värdt vår hjerta

Blifver lifvet då uti sin prakt,

Liksom glädjen efter flyktad smärta

Eller lugnet, då sig stormen lagt.

Och när kärleken uppå oss blickar,

Trycker handen ömt och oförtänkt.

Tusen varma suckar hjertat skickar

Till den Gud, som helsan återskänkt.

Stå vi då, der drufvan purprad glöder

Och åt alla delar huldt sitt språng,

Vinkade af trogne, raske bröder.

Under klang af denna enkla sång:

»Var välkommen från de bittra öden!

Hvad du saknat, må du dubbelt nå!

Grafven gör oss lika uti döden.

Bålen uti lifvet likaså» —

Vi pokalen under tårar fatta,

Länge glömd och länge undangömd,
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Och efi skål åt helsans gudom skattti.

Denna skål till sista droppen tömd.

Kärlek vinkar oss med myrtenkransen,

Vänskapen med lyran står oss när.

Båda hviska: »kom till ungdomsdansen

Och den fröjd, som förr var dig så kär!»
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Europa.

j3laden börja på dig gulna,

Eken likt i höstens park.

Alla himlar kring dig mulna,

Grå och skroflig är din bark.

1 din krona icke mera

Ijifvets sånger stämmas opp.

Endast korpars svarta tropp

I din vissna verld husera.

Stammen svälls af vattensot,

Kallbrand Hammar i din rot.

Stormens larm allt närmre stundar,

Slagregn piskar hvarje blad.

Ingen pilgrim mera blundar

I din svalkas hvilostad.

En och annan blomma nickar,

Men i sömn, omkring din stam.

Våren mer ej af sitt kram

Någon myrt och lager skickar.

Källans yta, klar och mild,

Vill ej spegla mer din bild.

Skön du var i ungdomsåren.

Styrkan bodde i din barm,

Upp i kronan glödde våren.

Glansrik, tjusande och varm.

Ålderdomen nu dig trycker.

Lutad står du mot den graf.
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rivilkon fordom vagga gaf".

Snart din matta blick sig lyckcr.

An en pust från ödets mund,

Och du störtar på din grund.

Dock de frön, du fält till jorden,

Trots den sekel-långa snö,

Ej i södern, ej i norden

Skola vid din grafhög dö.

Deras plantor en gång spira

Uti stolta stammar opp,

Bättre tiders nya hopp

Skall sin friska blomkrans vira,

Och den sång, din krona bar.

Åter tona ren och klar.
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Sångmör).

'N är vårens ond med sina sippor flyr,

lian tröstar oss med sommarns Ijufva möte.

l)ock äfven han till sina kuster styr

Och glädjen dör i höstens kalla sköte.

Fl var Ijusrvmd skyms och bistra stormen gnyr

Ta Floras fält med lien härjarn står,

Frän minsta ros han späda bladen plockar.

Han ifrån grenen rifver trädens hår,

Pa himlen svarta molnen sammanskockar,

Han stjernor öfver nattens täcke sår.

Tungt hjertat slår på nordbon i dess tjäll,

Hans känsla saknar nu de forna fröjder.

Ej vårens morgon, sommarns purpurqväll

Stå mera i sin glans omkring hans höjder.

Kj någon vårfläkt susar öfver fjell.

Fn blid gestalt då 'nalkas till hans dörr

1 rosendrägt och i en suöhvit slöja.

Hon tycks så skön som en af Frejas mör.

Han beder henne vänligt hos sig dröja,

Han tror sig hafva skådat henne förr.

Han bjuder henne sitta hos sig ner,

Han henne mjödets friska safter bringar.

Nu hennes stumma öga åter ler,

1 hennes hand en gyllne lyra klingar.

Hon som en engrel mildt mot höjden ser.
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Hon prisar vnrcns llydde Ijloinstcvdag,

Besjunger molnens guld och vindens fliiglar

Och solens glans och rosornas ])ehag,

Kring hvilkas kalkar lätta fjäriln jägtar;

Och nordbons lijeita licijes vid hvart slag.

Hon sjunger elfvors dans i grönklädd sal,

Hon sjunger dufvors smek i tysta lunden

Och kärleken bland rosorna i dal

Och svanarne, som segla fram i sunden,

Och böljan, som på vattnet håller bal.

Nu tystnar hon ocli Iramför nordbon står

Och räcker honom härvid vänligt handen.

»Kom», hviskar hon, »och följ mig, dit jag går

Nyss vintern låg på nakna klippestranden.

Se ut ifrån din dörr och det äi" vår!»

Än, broder, lefver sångmön på vår jord,

Bland dessa furuskogar än hon hvilar.

På hjertat läggen hennes spådomsord:

Med sång och sagobrott snart vintren ilar

Och våren kommer, förr'n vi tro, till nord.
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Snille och smak.

-Uer skönliet och bohag oj dohi

Sitt Hl", sin gUius at snillets flygt,

Eld och förtjusning ständigt fehi.

Ej smaken stämpeln derpå tryckt.

Du tiaxar upp och gör din resa

Frän österns purpurstänkta led

Till sjelfva vester; men med nosa,

Ty skönheten var icke med.

-Men om af tjusning hjertat Hammar
För rosenkind och ögon blå,

Du konstens orudom hos dio^ ammar
()ch lär dig formerna förstå.

Då från den blick, som lågan tände,

En själ går ut, som eldar allt.

Hvarthän din skaldefärd du vänder,

Ar intet liflöst, dödt och kallt.

Så liylla troget skönhetslifvet.

Om snille blef din gudalott

;

Ty vid dess strålar är dig gifvet

Att eofa smak i rå^adt mått.

r^
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Solens drön\.

JM är himlens första strålar göto

Sin nya prakt kring verldens rund,

Snart sol och jord sig sammanslöto

Till evigt älskande förbund.

Då tydde Gaja sin förtjusning

I blommans trånadsfulla glans,

I böljans tonfall, löfvens susning,

I fogelns drill och fjärilns dans.

Och tusen nya färger blänkte

I täfling fram ur hennes sköt.

Mot himlen vågen stjernor stänkte,

Kristaller klara källan göt.

Då stod som brud den unga jorden

I skimrande och ffrön talar.

Från hennes höga hufvud, norden.

Bar malmens klang dess kärleks svar.

Men när som qvälln den första dagen

På gyllne fästet bredde sig

Och nattens vagn, af spännet dragen.

Sig höjde öfver böljans stig,

Och Helios, speglad uti vågen.

Mot djupet sänkte blek sitt lopp

Och fjerran blott i röda lagen

Sin trohet tydde och sitt hopp.
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Orli mörkret svarta slöjan spiiiuK'

Kring älskarinnans gömda land,

Klott stjernorna på fästet tände

Sin midnatts-klara himlabrand;

Han drömde, sänkt mot böljans brädd;ir

Inunder himlens varma tält

Sig hvila pä sin Gajas bäddar

1 hennes famn sä Ijuft och sällt.

Han ser sig kyssa hennes kinder.

\ id luftens alla skalders kor,

Af silfvertråd en krans han binder

Kring hennes lockars gröna flor.

Och denna drömmen, mild och kärlig

Som dikten, steg på himlens rund

Och blänkte eenom natten härlio-

Med syskon-blossen i förbund.

Och denna dröm var klara månaif.

När soln i sjön sig sänker ner,

Yi ännu se den helga tråna'n.

Som glänsande mot jorden ler.

•I

An tröstas Gaja af dess strålar

Och skönjer dem med ömt behag;

Ty om i dem sig sakna'n målar,

Ock malas hoppets morgondag.
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Morgon och aftor\.

Morgon och afton de bodde till samman,

Hulda gudinnor, i endrägt och frid

Och under luftiga lekar och gamman
Xjöto de ungdomens blomstrande tid.

Friden dem smekte i moderligt sköte,

Tjusningen följde de lyckliga två.

Kom dem från jorden på dofter till möte,

Hvälfde omkrinof dem sin himmel så blå.o

Susande lundar och vattenfall strida.

Dansande utför den glimmande häll,

(blödande rosor kring nejderna vida,

Speglande sjöar bland dalar och Qell,

Sjungande foglar i cedrarnes toppar

Ständigt omgåfvo det saliga par.

Och blott en själ uti olika kroppar,

Och blott ett hjerta och sinne det var.

Men se, en dag till de hulda anländer

Arla en gäst från den rodnande sjön.

Vänliga blickar emot dem han sänder,

Liksom en nytänd stjerna så skön.

Ynglingens öga i flammor sig målar,

Blixtrande lifvets omätlio-a lust.o
Lockarne flöto kring skuldran, som strålar

Kring om en bländande marmorkust.

Upp ifrån gräset nu flickorna sprungo,

Stumma de stodo, och purpurens rand
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Färgade kinden, oth hrndigcn klungu

Toner i lijertat med tilnindo hriind.

lUickon, orollii'. l>ii liDiioni i lågor

Kastade de, under suekande (jval.

Oeh uti vällustiii-l sniiirtandc |)la<i(»i"

Lyssnade de till lians Ijutiiiia tal.

Oeli han dem bjöd, att i gräset det gröna.

Sätta sig neder oeli fröjdas en stund.

Blommiga kransar han band med de skona

länder kastanien i barnsligt förbund.

Och åt den äldsta af törnrosor bröt han

Ett diadem af en purpurröd glans,

Flöo- till den vno-sta. af sicdilior knöt han

Kring hennes lockar en skimrande krans.

Men när sig lärkan mot fiistet uppsvingat.

A indarne börjat sin ilande fart,

Xär Filomelernas klagan förklingat,

Dagen pa himmelen glimmade klart:

Ynglingen åter steg upp ifrån marken.

Famnade systrarne ömt än en gång,

Gaf dem en kyss och försvann uti parken.

Fierran ledsao-ad af foo-larnes såni>-.

»Syster, ack, syster I hvad obekant låga!»

Så nu den äldsta, mildt rodnande, qvad:

»Ack, i min barm livilken smäktande plåga.

Se mina ögon i tårarnes bad!

Pulsarne brinna, blott honom de söka . . .

Ack, huru trlad var den vno-lino-. hur skön

!

O, att han snart må mig åter besöka,

Der han först kom, från den strålande sjön!»

»Syster, ack, syster, jag delar din smärta!»

Bleknande höjde den vngsta sin röst,

»Tusende flammor förtära mitt hjerta,

Ej för dess qval linnes namn eller tröst.
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Ack, hur litin visste iriin kärlek att tända,

När han så himmelskt och ömt på mig sag!

Ej ifrån honom min blick jag kan vända,

Ej ifrån honom min längtande håg.» —

»Fåfiinga ord! Han ju vände sitt öga

Mest emot mig? I sin eldiora famn

Slöt han ju mig allra först? 1 det höga

Står jag ej tecknad närmast hans namn?» —
»Mig han den varmaste kyssen dock skänkte,»

Suckar den yngsta med klagande ljud:

»Han mina kinder med tårar bestänkte.

Jag blir hans enda och trognaste brud.» —

Ve! och förbundet från fredliga tjällen

Flydde för kärlekens började krig.

Långt från hvar ann och från barndomens sräll(Mi

Sökte de älskarn på olika stig.

Liksom två strömmar ur moderligt sköte

wSkynda sin ilande väg och ej mer

Komma hvar annan i lifvet till möte,

Förr än i hafvet de störta sis;, ner.

Och emot öster den äldsta på fjellar

Bygde sitt slott ibland cedrarnes rad;

Och emot vester bland stupande hällar

Midt i en skog mellan susande blad,

lieste den yngsta sin ensliga hydda.

Skuggorna svalka det lågländta hus.

]\[ellan cypresser, som boningen skydda.

Sprides af stjernor ett vemodigt ljus.

Men när gudomlige ynglingen hörde,

Hur den fiendtliga kärlekens magt

Systrarnas heliga endrägt förstörde,

Dref dem från barndomens ly*ckliga trakt.
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Dvinkladcs i^orgli^t lians KmmkIo oga:

»Evi<rt (\v]\\ båda jatr älska da skall!»

Och nu'(l cu ljiniijfaii<k' blick iiiot det liöga,

Svor lian den cd under stormarnas svall.

l)crlV)r livar niori>-on den iildsta vid stranden

Nalkas lians stolta och eldi<j^a jj^ånfjf.o o o
Henne han kysser i vaknande branden

Under de qvittrande faglarnes sång,

Vandrar med henne i rosiga marker,

Leker med lockarnes gyllne behag.

Binder mång' krans i de hviftande parker,

Talar med henne om ])arndomens daa*.

Och när på skogarne hvilar sig (jvällcn,

Då till den yngsta han vänder sin stig,

Der hon bland dalar och blånande fjellen

Suckande upprest en hydda åt sig.

Der på en hviskande harpa han spelar,

Jjyssnar med henne på böljornas gång,

Mildt hennes kärlek och smärta han delar,

Under den trofasta turturens sång.

En gång, det sägs, skola systrarna enas,

Smälta i hop till en endaste själ.

Kärleken skall genom pröfningar renas.

Bjuder se'n tiden ett evigt farväl. —
Vill du väl gissa, hvad ynglingen kallas?

Solen är han, med det guldgula hår.

Ar han din älskling? — Ja, allas, ja allas;

Ty hvarje barm för den ynglingen slår.



320

Till aftonstjernar\.

iVlara stjernii der i skyn

Med den liljehvita hyn,

Med den blicken, som i natten

Sänder kärlek, sänder tröst

Ofver land och öfver vatten,

lyig jag egnar lutans röst.

Bred omkring mig, bred en sjö

Utaf strålar! Låt mig dö

I ett eterhaf af tjusning

L nder vestanvindars oåuo\

Under lönnars lena susning

Och en enslip' talltrasts såno\

1 den stilla qvällens stund

Sprid ifrån din klara mund
I min flickas blick en strimma!

Och, då hon från mig är skild,

IMåla för min sorgsna timma,

I hvar bölja hennes bild!

När i hamn från tidens haf

Bäddas skall den tvsta orraf.

Friden seglaren bereder;

Blifve du den stjerna då,

Som än blickar till mig neder

Från det nattomhöljda blå!
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Oc-li iiiir Mst \u\ Makors kiuill

IkmIjis jords och lilimncls liill,

.M;i (111 (l:i. o l)li(l:i t;h-ii:i.

I ti nv:i \('il(liiis rvnul

liVsu mig som inoriionstjcrna,

Aldiiir (lunkhid. nldriii' skvmd!

C. F. Dahhiren. Skrifter. I. -21
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Natter\.

JM iir solen nedåt vesterns bryn sig sänker,

På liimlens purpurkind en stilla tår,

När qvällen öfver dalens rosor stänker

Sin silfverdagg utur sitt mörka hår;

En stilla tystnad öfver allt sig breder

Ov]\ friden stiger till hvart hjerta neder.

Af Edens glans på nytt din blick då väckes.

Ej af den sol, ditt öga lemnat nyss,

Mc^n af den verld, der ljuset mer ej släckes,

Der hvarje flägt är gode. andars kyss,

I>er lifvets träd af gyllne frukter strimmar

()ch öfver dig Guds eget öga glimmar.

Din gudaslägt, o själ, då först du anar,

I^ätt gungad fram på fantasiens ström.

En evig vårglans för ditt öga klarnar,

(jlad vaknar du ur tidens dunkla dröm.

()cli fri och säll med himlaburne andar

Kring Skaparns tron du stämman ödmjukt l)lan(lar

Xär dagen härjat blomstrens rosenkinder,

Då kommer natten med sin läkdoms kraft.

Flon hvarje sår med slöjan ömt förbinder

Och gjuter på hvar nerv sin vallmosaft.

\^id klang af näktergalars melodier

V^år tanke byts i sälla fantasier.
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'h,\cr prisar luittcn, ty hon porten spiänijcr

Till höijve rvnidor ined sin elicnliand.

Igenom den till jorden himlen tränger

Med sina englar, ljus och blomsterland.

Xiir böljan liigger hop sitt blåa öga,

Nedstiga andar till oss iran det höga.

Den trötta mödans staf då blifver brutciu

Vk lefnadsstigen skjuta blommor opp.

Kr nattens urna lugnets flod är gjuten

Och kärlek famnas af ett högre hopp.

Den stilla saknaden i rymden ilar,

\ id aftonrodna'ns bröst sin smärta In ilar.

Oeh sömnen stiger från sitt tysta läger

Hit ned till oss i silfvermantlad glans.

Han på sin vigtskål våra plågor väger

()ch vågen höjs af milda drömmars dans.

På nytt för oss den dystra jorden blommar

()cli öfver allt är salighet och sommar.
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Gläd dig af lifvet.

»Onart nalkas vårdagjemningstiden.

Då ljus och mörker väga jemnt,

Med seger ljuset går ur striden

Och hjertat blir för glädje stämdt,

Då alla höjder stå så ljusa

Och alla Floras parker susa

Och vattnets tusen böljor gunga

Och himlens alla foglar sjunga:

»Gläd dig af lifvet i dina unga ar.

Xjut utaf nöjet, hvad du förmår.

Man klagar ofta utan fog,

Att man ej njuter nöjen nog.

Man plockar törnen mången gång,

Men låter liljan stå.»

Far väl med bjellran och med släden,

Ett bättre nöje förestår.

På fältets gröna mattor träden,

Der blomrik Maj emot er går.

Han öfver himlen kastar strålar

Och minsta grand med purpur målar.

Han bägarn bjuder kring i runden

Och sjunger i den täcka lunden:

»Gläd dig af lifvet» m. m.

I ringen kärleken då stiger

Och skänker hjertat mod och tröst.

Då kommer vänskapen och viger

Till tempel hvarje redligt bröst.
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Da smekas durvorna 1 toppen

( )('li Ijäriln kvsscr r(>senkn()])])en.

1 )a liviskai- (»Inci' land oeli vattei)

ZoiliHMi ända laiiij-t pa natten:

»(Tliid dio- III" lilVet» ui. ni.

Otdi minsta hani <iar nr sin stu<2:a

Att leka om 1 dal, på li(")jd,

Och hlommans hi och Jonstrets ihi2"a

Fritt surra kring i lust ocdi iröjd.

Sitt lilla irr)korn siskan plockar

Och på de små i nästet lockar,

llerdinnan hjorden sammankalla]-,

\ id hennes sida herden trallar:

))(iläd dio- af lifvet» m. m.c

Och broderligt hvart hjerta sluter

Sig till ett annat Ijuft och sällt.

Man endast fröjdas, endast njuter

1 park, på våg, på äng och fält.

Och Hammar drufvans purpurlåga,

Hvem tänker mer på ve och plåga?

Vid gökens rop från skogens tallar

Ett trefaldt vivat återskallar:

»Gläd dig af lifvet i dina unga år.

Njut utaf nöjet, hvad du förmår.

Man klagar ofta utan fog,

Att inan ej njuter nöjen nog.

Man plockar törnen mången gång,

Men låter liljan stå.»
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Jag minns den Ijufva tider\.

(Efter ege?i behaglig melodi.)

Ack sköna tid, då tungan stamma'

:

»Jag älskar dig, du enda, dig,»

Då hela hjertat stod i flamma.

Dess eld i hjertat spridde sig,

Då hvarjc dröm blott kärlek tydde

Och hvarje suck ett kärleksord,

Och för vår späda aning grydde

Ett gyllne lif på denna jord!

Hur lyckligt att så saligt drömma
Och drömma det hvar enda dag

Och låta mot naturens strömma

Sitt eget hjertas fulla slag.

Och då, när ändtligen den sköna,

Den evigt hulda funnen var,

An grönare blef oss det gröna,

An klarare hvar bölja klar,

An Ijufvare hvar ton i lunden,

An hetare hvar stråles brand,

An mildare på himlarunden

Hvar stjerna öfver molnens rand.

Och flög så kyssen, ack, den första,

Den sötaste från hennes mund,

Hv^em fann sig ej på jord den största,

Den sällaste från denna stund!

Förtrollningstid, du är försvunnen,

Din fot gått neder i sin graf.
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Din korta letnadstråd är spunnen,

Han snart al" Nornan klippes af.

Dock minnot svälVar än till baka,

Likt älskarns vålnad till sin brud.

Forsvunna dagar ännu vaka

Uch lefva upj) vid lyrans ljud.

Och när pokaln i höjd jag lyltar

Emot den bleka aftonskyn,

Den glada ungdomstiden snyftar

I drufvans perlor för min syn.
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Herden och herdinnan.

Dröm.

V id en aldrig grumlad strand,

Med herdinnan hand i hand,

Herden går bland sina får.

På en kulle hyddan står.

Solen, varm på azurns rymd,

^Vidrig der af moln är skymd.

Daggen lifvar ros och blad

]\Ied sitt friska morgonbad.

Hela året är der vår.

Aldrig någon storm der rår.

Bara blommor, vestansus

Trifvas kring det tysta hus.

Ingen klippa der är kal.

Ofverallt är blomstersal.

Fogeln tam hörs qvittra der

Och sitt språk åt herden lär.

Som en spegel hela sjön.

Se den viken, huru skön.

Der en himmel, blå och rund,

Hvilar på dess rena grund!

Och den dalen, der i ro

Tusen foglar sammanbo.

Der med harpan uti hand

Ljusets englar gå ibland!
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Ocli (let khira vattenfall,

( ilittrandt' uti sitt svall,

Dci- siMji strålar dansa kring,

Lekande pa vattnets ring!

So, hur hlonimor triiniias der

Invid stranden, ren och skär,

Att i vägen, lugn ocli mild,

Skada fa sin egei\ liild

!

IngiMi herde med sin hjord

Ar mer säll uppå vår jord.

Bland herdinnors h(da här

ino-cn mera lvekli*j: är.

Xär han sjunger, från sin hall

Ljuder ekos återskall.

Aldrio- iVån hans sida skild

Sitter makan öm och mild.

\'id hvar ton eu blomma tar

Jlon, och binder snäll och snar;

()ch när kransen färdio- är.

Sångarn den på hjessan bär.

Födda uppå samma dag,

Odet mildrat så sin lag,

Att på samma dag också

Skall dem döden båda nå.

Nej, en engel före dem
Till det rätta Betlehem!

Hyddan till ett tempel opp

Resa skall en evig topp.
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Dit skall se'n hvtir pilgrim g.i

Och dess bröst af andakt sia;

Kärleken, på samma ö,

Blomstra, älska, kyssas, dö.



3:ji

Kärleken.

O rymmare iiu tigern kärlek iir,

lian som elden sjell" sitt ofler tiii.

Jemnt han plägar utan att oss dTxla,

Hjertat blöder utan att förblöda.

J.iksom skuggan följer kroppen ät.

^>a lian följer oss pä lifvets strät.

Skadadt hopp, som aldrig återses.

Trofast suck, som ej besvarad ges,

Gyllne pil, som bröstet genombärar.

Bitter dagg pä kindens rosenvårar,

Natt, som intet ljus ät ögat bär:

Sädan Amors grymma boja är.

Facklan skakar han kring allt pa jord,

Öster, vester, sunnan eller nord.

Alltino- olädes. der hans ande dröier.

Allting gräter, när han vingen höjer.

Kärlek, kärlek, är diu himlars gud,

Hvarför då sä grymma dina bud?

J naturens hjerta lugnet bor.

Endast fiendskap du menskan svor.

Turturdufvan mötes af sin maka,

Endast menskan dömdes att försaka.

På den väg, med trötta steg hon går,

Blodbestänkta törnen blott du sår.
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Dock (ler oiVan, ej al" (jvalen skymd,

Vidgas skall en (wig kärleks rymd.

Kärleks känslor blifva hjertats tankar,

Amors bäge byts i lioppets ankar.

Och han sjelf, frän pil och vinge skild,

Skall oss helsa i hvar blick, hvar bild.



'M);\

Drömmer).

Till Emma.

(Fritt efter Oeldeuiichläger.i

iin ^^w\i iair iniiX drömde en ädel sten.

Som i Emmas snölivita panna satt.

Han spridde kring lockarncs sköna natt

Ett så stilla, trånande sken.

Så månget öga såg upp på mig,

Jaa var sa hänrvckt. sa Ivekelifr-

]\Ien ack! min sälla, min tjusande lott

^led drömmen, den Ijufva, försvann innan kort.

Jaor vaknade, fann mio- bedracren. allén*.

För fattig att vara en ädel sten.

En ann' gång jag drömde mig vara en ros,

Som satt helt nära vid Emmas bröst.

Mitt hjerta slog af osägelig tröst.

Men ack! min dröm snart rvmde sin kos.

Ocli, vaknad, jag hörde en hviskande röst:

För ful är du visst att vara en ros.

Jag slutligen drömde mig vara ett blad,

Som hvilade huldt på Emmas bord.

Så ödmjukt, så innerligt henne jag bad

Att derpå skrifva ett endaste ord.

Jag drömde, hon fattade pennan med hand

Och lutade hufvudet mot mio- ned.



334

Jag kiindo, hur från hennes kind en brand

På glödande papperet mildt sig spred.

Jag vaknade plötsligt med bladet i famn.

I 'å tycktes en röst till mitt öra nå:

För (om är din själ och för rimja ditt naimiy

Att n;lgot förtjenar att skrifvas derpå.
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Judinnan ".

ba mörk är cjvälltMi. Inga stjernor gliinniK.

Frän norden bläsor vinden kall och härd.

Likväl sig smyger i den dystra timma

En skepnad IVam pä ödslig kyrkogärd.

Jlvem är den skepnaden? Det är en ijvinna.

Af sorgen nedtryckt i sin ålders vär.

Pä bleka kinden feberflammor brinna,

1 matta ö^at darrar saknans tår.

Hon är dock skön. I dessa tärda dragen

Stär mången glimt af skönliet ännu qvar,

J^ikt sommarns äno- som. iitaf lien slasen.

An mången sparad ros i skötet har.

Dock svnes orant. att, fastän född i norden.

Hon likväl är en dotter af den stam.

Som, ammad af den österländska jorden.

An fädrens pregel bär i dagen fram.

Hvad! En judinna här på dessa ställen.

Blott egnade ät kristnes hopp och tro '1

Hvad söker hon uti den mörka qvällen

Bland dessa stumma grafvars hemska ro?

Men se, hur vacklande hon stegen leder

Till denna grift, som skoilades i gar !

På friska mullen ipatt hon sjunker neder

Och sina armar omkrino^ korset slår.o

Efter ett judiskt manuskript; men omarbetadt.
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)^fla<i' ilr yii triiltl O! lat mig liiir in drcHumti

!

»Och ])ir, för Jivilken Abram nåder fann,

)^Förlåt judinnan, om dess tårar strcimmu

)>\ id minnet af en älskad, kristen man.>)

»Det gifves strängar i ett qvinnohjerta,

))Ej mannen deras toner fatta vet.

»Ett låtsadt lugn i lifvets liögsta smärta

»Ar hennes rikdom, hennes hemlighet.»

»Den var ock min! Ej kunde någon ana

»Min kärlek utom han, som egde den.

»Han bjöd mig dela glansen af gin bana.

»O, hård var kampen, svår var frestelsen!

c<Den striden gälde lifvet eller döden,

»En strid emellan menniskan och Gud.

»Mig vinkade en verld af glada öden,

»Jag kunde blifva Ottos stolta brud.»

»Men att det nå, min tro jag skulle svika.

»En stund jag tvekade; till slut likväl

»Så måste menniskan för guden vika.

»At jordisk lycka sade jag farväl.»

»O, kors! man säger, att du kan försona.

»Och att du är en bild af nåd och frid.

»Mig gaf du endast lifvets törnekrona,

»Och igenom dia* först väcktes denna strid!»

»Dock tyst härmed! 1 dystra afskedsstunden

»Besvor jag Otto vid Jehovas 'namn

»Att ta en brud, vid Kristi lära bunden.

Och lemna mis: åt o-lömskans kalla famn.»
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)^Jh'aroni jug bud; nu'ii sen sitt ja lian suat,

»Da stack det till i detta arma hjcrta.

»Det såret liikes ej al* tidens niagt.»

»Han lu)li sitt ord. Men med en f{h'ad panna

»Oeli bleknad kind lian \ id sin maka ii'ick.

»Stum svntes mannen lifvets fröjd förbanna.

»P]tt krossadt hjerta lag uti bans blick.»

»D, Inad jag led att skAda lionom lida,

»Se mannens kraft af f|valen sa förtärd!

»Näst Gud, som i>"af miii' mod att tnliiit strida.

»Var tanken att bli sådan kärlek värd.»

»När natten nalkades frän mörkrets länder

»Att sömnens vallmo öfver bädden strö,

»Jag vakade ännu; — med knäppta händer

»Jair bad: O, lät miir före honom dö I»

»Jao- blef ei hörd. An i sin famn mior sluter

»Ett jemmerlif, som kring mig tistlar sär.

»Dock hvarje suck, det matta bröstet g^juter,

t>Skall bli ett lugnt och stilla Fader vår.»

»En dag det rvkte hann mitt häpna öra,

»Att plågans baud vid bädden iionom höll.

»Att till han? räddninof intet kunna s^örac C'

»Förbittrade än mer den tår, som föll.»

»Hvar qväll, så snart som aftonstjernan blänkte,

»^lin starka oro till hans hem mig bar.

»I tjenarns hand ett silfvermynt jag sänkte

»Och fråo-ade, hur med hans herre var.»

c. F. Dahlyren, Skrifter. I. 22
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»En <lag en i'(")st si<^ tTiing(l(! till mitt öva;

»Det var hans makas. Väl jag kände den.

»Hvad har judinnan ständigt här att göra?

))Se till, att lion ej kommer mer igen I»

))Då kände jag uti mitt hjerta brinna

»Ej hat, men ömkan, hvilken sade mig:

»Hvad jag beklagar denna kristna qvinna,

»Som så föraktar, så förtrampar mig!»

»Från denna stund jag hörde upp att fråga.

»Stum, obemärkt, jag framför huset drog.

»Jag såg i rummet lampans bleka låga.

»Det rörde sig. Jag viste redan nog.»

»Så tvenne aftnar. Men den tredje qvällen

»Der var så mörkt, som uti grafvens natt.

»Den bleka månen ifrån stjernepellen

»Sken på ett lakan, som för fönstret satt.»

»O! då begynte i mitt inre- vakna

»Den qväfda smärtan i sitt raseri.

»Så hade jag ännu ej lärt mig sakna.

»Jag kände, att för mig var allt förbi.»

»I går begrofs han. Dold ibland den skara,

»Som tanklös tränges kring hvar öppnad graf,

»Jag hörde presten tvärt och kallt förklara,

»Hur han i Kristo saligt somnat af.»

»Af vanmagt fattad, jag ett skri lät höra,

»Då möttes jag af mängdens hån och spe:

»Låt oss judinnan bort från kyrkgåln föra,

»Hvad har hon här att undra på ocli se?»



j>Jag (Iroir inig undan. Dock iVAn kyrkogården

»fJag vek ej bort, inon obemurkt biel' qvar,

»Och nii, pA knä invid den stinnma vården,

y)Ja<T bedja vill till alla väsens lar.»

»Fader vAr! o, till din himmel

DLåt ditt barn snart flytta opp!

»Tröttad iital' verldens vimmel,

»Står till dig mitt enda hopp.

»Endast dii kan ge mig tröst,

»Fader slut mig till ditt bröst!»

»Om min tro ej var den rätta,

»Har jag dock den haft så kär.

»Den har mägtat qvalen lätta,

»Kufva månget ondt begär.

»Om jag irrat mina fjät,

»Fader, o förlåt mig det!»

»]\Ien jag känner döden nalkas.

»Fader, fader, stå mig bi!

»Blodet isas, kinden kalkas,

»Hjertats slag är snart förbi.

»Då jag somnar sakta in,

»Låt din himmel blifva min !»

Xär solen sig på himlafästet höjde,

Till kyrkogården gamle väktarn gick.

Vid en nyss skoflad graf sig plötsligt röjde

En qvinnoskepnad för hans skumma blick.

Han gick ditåt och rörde den med stafven.

Han ropade till den, men intet svar.

Ty stel hon låg der, stum som sjelfva grafven,

Och släckt var lifvet i dess ögonpar.



340

Och ingen viste, livem hon var i tiden.

Afsidcs derför henne gafs en grift.

Der hvilar hon ifrån den bittra striden

;

Men hvarest, vittnar ineden minnesskrift.
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Frejas klagar).

JjedrölVad satt Freja vid stranden

i )cli gret i den ensliga lund.

Hon såg åt de blånande landen

I midnattens stjernprydda stund.

Hon sörjde sin Odder och räckte,

Knäböjande, handen ditåt,

Der fullmånen lutande sträckte

Sin bild ibland våsfornas o^råt.

»Ack, kom dä, min Odder, till baka!

»Din Freja dig sörjer på strand.

»Kom, kom till din älskande maka
»Hit åter på böljornas rand!»

»Se, här utaf blommor jag bäddat

»En lägerstad nere vid sjön.

»Till randen jag guldhornet bräddat

»^led gudadryck, härlig och skön.»

Då hördes i luften en stämma,

Från molnen en stråle flög ner:

»O, Freja! din klagolåt hämma,

Din Odder ej åter du ser.»

»Minns nöjet, det rusande, flyktar

Så snabbt som en vårvind i lund.

I njutningens armar snart lyktar

Hvar kärleks hänryckta sekund.»
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»Och offret bli tårarne sedan,

Till törne den blomma man gaf,

Tills åldrcn i skymmande nedan

Oss för till ett fremmande haf.»

»Se upp!)) — Nu hon såg med sitt öga,

O himmel, hvad tjusande syn!

Ett haf utaf guld i det höga,

Som bröts mot den rodnande skyn.

Och i detta hafvet så sköna,

Så härliga öar hon såg.

Och på dessa öar det gröna,

Det himmelska utsädet låg.

Af tårar, af smekningar, löjen^

Af kyssar, af trohet och hopp,

Af jublande, blåögda nöjen

En dansande, rosenklädd tropp.

Hon torkade gråten från kinden,

Som mildt utaf dagranden bröts.

Och nu hennes klagan i vinden

Till stilla adagio förböts.
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Önskan.

r ick jag som en s\ ala vara.

Sätta mig pa vassens stiii,

Fiek med sommarns fröjd nedfara

Uti hafvets böljor bla!

Huru liult vid vindens <ji\r\is

Siunofa fa sin afskedssänjr!

Eller iick som svan jag fara,

Xär som sommarns fröjd är slut.

Bort, der rosor blomstra klara.

Länirt med solen söderut.

Oeh i drufvans blida skv£rd

Skada der min boninjr bvofd!

Se! som fo2'cln uti buren.

Ar iasf stänird från lius oeh sol.

Kall och litiös iir naturen

Nu omkring den norra pol.

Frosten täcker ängens mark.

Härjad stär hvar blomsterpark.

Dock på himlen upp jag skadar,

Sommarn dit har flyttat opp.

Ack! hur allt sä skönt sisr bådar

Der vid stjernors ljusa lopp.

Blomstertid i himmelen

Kom till jorden snart igen !
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Molnet).

k^om molnen så äro ock menniskors ödon.

De irra, de ila i korsande lopp.

An vexla de lifvet, än vexla de döden,

An afgriindens fasa, än himmclens hopp.

Lik barndomen ler deras skimrande slöja

Om morgonen stilla i oskuldens dal;

]\[en småningom börjar sig lifvet att liöja,

När solen går fram ur sin konungasal.

Då börja de nyfödda dimmor att dansa

Och leka förtroligt med blommorna små.

Men städse de växa, de stiga. De kransa

Med lockarne slutligen fjellarne grå.

När middagen nalkas, allt högre de ila.

Som skuggor de vandra till himmelen opp.

Ej mera då ges någon rast eller hvila.

För vinden de jägtas i stormande lopp.

Och månget ett moln uti ljummande tårar

Då smälter till baka i lundarnes sal,

Der fordom det sög af de blommande vårar

Och lekte med rosen i uno-domens dal.

Blott få hinna Ijusverldens lyckliga zoner,

Den lockiga himmelens strålande gud,

Der örnarne bygga och stjernornas toner

I rymderna höja de klingande ljud.
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Men iiftoiion koinmci- i IImikIl' loppet;

Då griper sig mangen en Ijirande irky

lUiind liinnnelens stjernor di^n Ijuivaste, lioppet,

( )(']i vinkar oeli ler c')lVer i^tad, ölVer hy.

Men det, som al' jorden är kommet, det bäddar

A nyo i jorden sin nattliöljda graf.

Tills jorden det äter ur stottfängslet räddar,

X;ir härlig hon stiger ur morgonens liai".



34

Porträttet.

Um de behag, hvarmed din ungdom prålar,

Du i en bild af skönhet vill beskåda.

Så hör, hvad dig min egen dom vill båda.

Och märk de penseldrag, som här jag målar.

Ditt anlet klart som purpurrosen strimmar.

Och barmens snö med Cypris' täflan bjuder.

Din glans så mägtigt för dess öga glimmar.

Att sjelf af en odödlig harm hon sjuder.

Af dina ögonbryn sig tvenne bågar

Har Amor bildat, han, som kärlek sänder.

Dock nedanför, utaf den blick som lågar,

Han såras sjelf och sig i trånad tänder.

En monarkinna öfver dessa ställen.

Du själens lugn ur våra hjertan tager.

Lik en magnet hvart bröst du till dig drager,

En ädelsten, stolt blänkande på hällen.

Jag med ett drag din skönhets skimmer målar:

En himmel strålande, en sol, en stjerna.

Du är min gudom, himlaburna tärna.

Och lik Aurora i sin prakt du prålar.
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Vattnets krusnins:.

iVlagande i vårens tjväll

Sapfo satt pa klippans häll.

Harpan i dess sköte lag,

Stjernau sken pä vattnets våg.

Xu hon uppstod himmelskt sk()n.

Blickade i djupa sjön,

Tog så harpan i sin hand.

Kransad utaf myrtenband.

C)ch hon sjöng vid böljans gång

Himmelskt Ijuf sin svanesäng.

Lyssnande derpä i qvälln,

Zefyr satt och gret pä hälln.

Nu ifrån den branta hall

Störtar hon i hafvets svall.

All naturn man sucka hör,

Stjernans glans i molnet dör.

Zefyr steg pa vattnets rand.

Tecknade med rosenhand

Pä den milda västens cränir

Sapfos ömma afskedssång.

T»

An pä vattnet skriften står,

Lika fager år från år.

Kärlek dock blott mägtig är

Läsa, hvad den innebär.
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Snör\.

-T rån liimmelen i liljchvita kläder

Dig, ljusets barn, jag komma ser.

Dock snart den hvita drägten fläckas ner

Af mullens son, som på dig träder

Och färo* af i ordens stoft di o- o-er.

]\Ien hvarför sjönk du så ifrån den ljusa

Och klara himlarymden ned?

Nu bunden ligger du på öde hed,

Der natten rår och hemska vindar brusa.

Från fästet dina syskon, stjernorne.

Så saknadsfullt ned på dig se.

Ack, lätt och ljus med fria vingars segel,

Med liljan på din kind, i luftens land

Du sam och såg dig uti solens spegel

Och log så glad i morgonrodnans brand.

Du darrade i aftonrodnans degel.

Till dess, ej nöjd med hvad du redan var,

Du ville vara mer — få kropp — du sjönk, men bar

I sjelfva fallet än utaf din härkomst pregel.

När soln om våren på dig ser.

Då vaknar åter upp hos dig ett åyktadt minne.

I tårars strida flod du ödmjukt sjunker ner.

Det kalla hjertat smälter bort här inne.

På nytt till eterns höjd du dig beger.
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Mil l)ild iif incinuskan du iir, o ^koua hurni

Som (ill, lioii bodde i det iciia ljuset.

Men, sniirjd i siiiliijhotcns garn.

Hon sjönk belliiekad ned i låga gruset.

Oock, väckt uf blicken ilrån liininielen

Till känsla a(" sig sjolf, sitt niäl igen,

Hon skyndar, sasoni du. pa nvtt till ladersbuset.
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1

Molner\.

jL å fästets rymd förunderliga väsen,

Som aldrig egen ro i edra själar,

An snabba ljungeldens, än stormens trälar,

Till perlor bytta uppå gröna gräsen.

Till snölaviner på de gråa bällar,

Till silfverslöjor kring de höga fjellar;

Hvar är ert hem och edert mål i tiden?

Ar eder lösen kampen eller friden?

Hur mången gång jag sitter och beskådar

Er underbara lek i rymdens rike

!

Beständigt skiftande och aldrig like,

An tvinnen i er hop i purpurtrådar

Och granna sömnader för morgondrägten,

An öfver solens gyllne skepp I Hägten

Likt röda vimplar, än till blåa öar

I vexlen om och än till blanka sjöar.

Med öga af förgät-mig-ej, den blåa,

Hvem blickar fram ur edra rosenslöjor?

En här af huldgudinnor, himlamöjor.

Ur midnattsmolnets sköt, det tunga, gråa,

Hvad simmer der? En skara hjeltehamnar.

An kämpen blanka silfverbågen famnar.

Och genom töcknet, som kring fjellet slingar,

Den bleke Finjals harpa sorgligt klingar.

Dock högst i majestät vi eder röja,

När, uti koppar klädde, fram I dragen
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Mrd blixtcHv^ pil ocli tuii^^a, luMuska slagen.

När edra h:in(l(M* dundrets askor h()ja,

Naturens stiinnna tystnar då I lunden,

Så stilla blilVer bidjan uti sunden.

Sitr korn pa äkern skriinida fogi-ln Ldrtuimei-,

I blommans sköte fjiirilen sig g(>mnH3r.

Allt ékällver: berget på den djupa grunden,

Don späda rosen på sin låga tufva,

Pä klippan örnen, skogens turturduiVa

Oeh näktergalen uti mvrtcnlunden.

En vredesblixt är hela himlen vorden,

Ett bröst af dödens lasor hela jorden.

Hvar sträng pä verldens harpospel är sprungen,

Hvart liud är dödt, som klans; i rosendunofen.

Men blixten upphör. Saktare gå ljuden

Från liuno:aren, oeh reo:nets skurar stanna.

Allt mer det ljusnar kring om fästets panna.

I r dunklet återträder gyllne guden.

Till vesterns bryn de spridda skj^ar hasta,

Vid aftonstjernans fot de stilla rasta.

Likt lamm, som trygga mötesplatsen hinna

Oeh slada slå en rino- krinof sin herdinna.

Förunderliga väsenden, ej egen

I nåo:ot hem, ej några hviloställen.

Xomader mellan morgonen och qvällen,

För er den hela himlarymd är vägen.

Från öster purpurns färg till eder bringas.

Ert gula hår af vindens sylfer slingas.

]\Ied stjernorna I dansen om på kullen

Och månens klot emellan er i rullen.

En önskan bär jag: att med er få kryssa

Io;enom vida, blåa himlafälten.
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Från österns port till livita stjernetälten,

På färden hvärj c ljusets härold kyssa,

I solens strålar bada få min anda,

Med vindens stämma mina toner blanda.

Sist af förtjusning, midt i nöjets vårar,

Som I, mig l()sa upp i ljumma tårar.

I
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Sippar\.

Oäo- hvi blickar du, initt ö£;:i.

Sorgligt neder pii din stig?

Fins ej i det bläa höga

Någon glädje qvar för dig?

Eller har ej jordens hjerta

För din åtrå, för din i^niärta

Någon återblick att gifva,

Som kan väcka, som kan lifva,

Skingra mörkret för din syn ?

Se, der borta, hvilken tärna

Nickar under vårens pell

!

Skynda, hör, hon ber så gerna.

Att du nalkas hennes tjäll.

Blåa ögat står i tårar;

På dess kinders friska vårar

Vinden sitt adagio spelar.

Ack, hur gerna hon dig delar

Hvarje fröjd utaf sitt lifl

Känner du ej blåa sipx)an.

Vårens första blick till oss,

När uppöf\^er vinterklippan

Solen träder med sitt bloss.

Väcker skogens turturdufva,

Grönbekläder markens tufva,

Skingrar töcknen, träden kransar

Och med ljusets Alfer dansar

Ofver spegeln af din själ?

C. F. Dahlgren, Skrifter. I. 23
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Öppna dig, du sorgsna öga,

Blicka fritt och gladt omkring!

Der uppöfver himlen höga

Och här nere sippors ring!

Hur de niga, hur de buga

I sin lilla, gröna stuga

Utaf lönnar, aspar, lindar!

Huru sött af vestans vindar

Kyssas de! Hvad himmelsk kyss!

Se, den tår, du stilla gjuter,

Lilla sippan hemtar opp

;

Till sin mun hon ömt den sluter,

Hviskar: fatta mod och hopp.

Smält är qvalets is i norden.

Allting fröjdas nu på jorden.

Luftens folk hur fria, glada!

Kom ock du, dig muntert bada

Uti nöjets eterström.

Tack, o sippa, för din lära!

Se, nu är mitt öga gladt.

Jag vill nöjets gudom ära,

Si:^ga af dess blomsterskatt,

Maj intill mitt hjerta trycka.

Honom prisa för min lycka,

Och, när du, o sköna engel.

Vissnat på din späda stängel,

An jag drömma vill om dig.



355

KällaT\.

JL/ii klarögda källa, hvars fredliga våg

Så tyst genom dalen sig sträcker,

Din Ijufliga susning å nyo min håg

Till sånger och harposlag väcker.

Så vildt uti Qerran den skummande ström

Sin fart emot stränderna bryter.

Du liknar en fridens lycksaliga dröm,

Som sakta bland blommorna flyter.

Om stundom en dyster och vemodig bild

Från skuggande sjön på dig faller,

Inom dig dock bär du en himmel, så mild.

I klingande, klara kristaller.

Till dig må den irrande sångaren fly

Att samklang i lefnaden lära.

Han söke, som du, under stormarnes gny

Sin himmel inom sig att bära.

Och när han af grifternas manande bud

Från tiden och verlden är gångren,
. . .

An dröje hans smältande själ i de ljud>

Som klinga från lyran och sången.
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Nordanvindens sång för böljan.

Vyss, vysseri vyss!

Du blåögda barn,

Ligg ej längre och lyss

På löfvenas fall

Och stormvindens svall

I den skyhöga ek;

Ligg ej längre och lek

Med fiskarens garn

Och det gungande flarn.

Du till sömn nu skall gå

I din vagga blå.

Vyss, vysseri vyss!

Var snäll och niig kyss,

Och så somna s'en

I min famn, på min arm.

Slut nu ögat igen.

Jag vill snöra din barm.

Jag vill linda din hand

Med små silfverband.

Kring om halsens smaragd

Skall kristallen bli lagd,

Med sin glittrande rand.

Vyss, vysseri vyss!

Nu till afsked en kyss,

Den är kall, men en gång

Du en varmare får
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Af den eldiga vår,

När talltrasten slår

I linden sin sång.

Nu adjö och godnatt,

Du min älskade skatt,

Slumra sött och lef" väl

1 din vafTL^a! — Farväl!
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Den första vårsånger\.

btjernan, lik en stelnad droppe,

Hänger iippå molnets brädd

Och den dag, som bor der oppe,

Är i dystra skuggor klädd.

Intet ljud i domen skallar.

Ingen suck från böljans mund,

Endast nordans tjut, som svallar

Ofver Floras kala lund.

Dock, se, våren från det höga

Smälter hvarje stelnad ton,

Öppnar åter solens öga,

Skingrar töcknet kring vår zon.

Från sin tufva lärkan svingar.

Vingen spanns af lust och fröjd

Och å nyo glädjen klingar

I det blåa hvalfvets höjd.

Lilla lärka! öppna dagen

Med din vårsång, glad och säll,

Och min lyra, Ijuft betagen,

Skall dig helsa från sitt tjäll,

Från det fönster, björken täcker

i\Ied sin skärm af gröna blad

Och der våren sippor räcker

Ät min lugna hvilostad.

Sjung, när flodens lösta bölja,

Väckt utaf den ljumma vår,
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( fiir utt dessa stränder skölja,

I)or min Idas boninjr står.

Sjung, när inorgonrodnan gjuter

l*urpurns brand pä hennes kind.

Sjung, när altonrodnan sluter

I)agens port for nattens vind.

SjuntT, när hon med L'vllne lockar

Dansar fram pä vårens mark.

Sjung, när hon sin majros plocka

Uti Floras blomsterpark.

Sjung, när första kyssen brinner

På dess läppars rosor tvä.

Sjung, när första tåren rinner

Från dess ögons milda blä.

Locka Ijufva morgondrömmar

Ifrån skyn, der dagen ler.

\'aorore de på luftens strömmar

Med sin sånor till henne ner.

Sväfve, liksom blomsterstänglar

Kring en källas stilla brädd,

Paradisets alla englar

Krincr om hennes mor^onbädd.

Henne lär, hur genom toner

Hjertat känslans himmel når,

Hur till ljusets regioner

Själn på sångens vinge går.

A^are grafven sist en tufva,

Dit från eterns blåa loft

Dina sånger, himlaljufva,

Strömma ned till hennes stoft.
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Lufter\.

-Hör på min ton, min lifvande ton

!

Den går kring all verldens vidsträckta zon,

Den tränger, som ljuset från solgudens hår,

Till himlen, till jorden, till böljan, som går

I hafvet och upp emot skyarne slår.

Hör på min ton! den skallar,

Den svallar

På hvälfvande sjön.

Den susar.

Förtjusar

I lunden, i dalen med flägtande dön.

Den går all himlens rymder ikring.

Till solen, till månen, till stjernornas ring.

Hör åskornas skall.

Knall uppå knall!

De braka.

De skaka

Båd' bergen och hafven i eldsfloders svall.

Kraft bor i mitt bröst,

Kraft bor i min röst.

Jag ropar, och skyarne skälfva.

Planeterna hvälfva

I gnistrande skrud.

Allting bäfvar

Vid mitt ljud.

Allting sväfvar,

Som ett litet dun.

För min andedrägt.

i



361

När, likt doinbiisun,

Jag min stämma väckt.

]\Icn min ton ock Ijuiligt klinL^ar,

Mild, som eolshar])ans ljud,

När som glada lärkan svingar

Upp till vårens unge gud.

Krinsf om Hickans lockar svillvar

Dä min varma andedrägt.

Liksom fjärilen jag bälVar

På dess barm i sakta Hägt.

Kring dess mun och kind jag Hyger,

Som ett trofast kärleksbud,

Och i hennes öra smyger

Älskarns suck och böneljud.

Se på min drägt, min kungliga drägt!

Den kring all verldens rymder är sträckt.

Känn, hur den böljar vid vindarnes tlägt!

Blå är min drägt.

Vågen och sippan och glöm-mig-ej låna min skrud,

Dufvan, som far såsom trohetens bud.

Se på min mantel I den glänser af guU,

Han utaf solar och månar och stjernor är full.

Allting jag famnar och bär på min arm.

Solen, som dansar i himmelens loft,

Masken, som krälar i grus och i stoft,

Alla jag trycker till moderlig barm.

Fogeln jag vaggar till sömns på sin gren,

Böljan till ro uppå vattnets kristall.

Kärlekens suck och dess klagande skall

Svarar min ton utur klippa och sten.

I



362

Askvädret.

-Livad fasans syn sig här förnyar!

Som ulfven jagar markens lam,

Så jagar stormen för sig fram

På himlens fält de skrämda skyar.

Naturn är lik en slocknad glöd.

Hvar gyllne ros af sommarsolen,

Hvart silfverax kring himlapolen

Förvandlat sig i natt och död,

Och domen färgas kopparröd.

För stormens slag sig furan böjer,

Likt mjuka vasstråt för en vind.

Sin fåra hafvets bölja plöjer

På-klippans bleka marmorkind.

Det dånar som en här af vagnar.

Och foglar, lika lätta agnar,

Från träden på den skumma hed

I rymden slungas upp och ned.

Förfärad plöjarn flyr från plogen

Och källans spegel slås i kras.

Kring bergen tjuta stormars ras

Och gastar hvimla om i skogen.

Vid stranden vattufogeln hvisslar

Och tornets svängda flagga gnisslar,

Så dystert brusar dalens flod

Och korpen skriar efter blod.
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Märk, hvilki't (län

Fjerrau ifrån

Koinmii nian hör I

Ar det Auka-Tor, som kör

Sitt gnistrande spann?

fla — det är han,

Den väldige gud,

Som med dundrets ljud,

Med åskornas knall,

Med blixtarnes sken,

]\Ied vigge af" sten

Splittrar skogarnes tall,

Krossar jätte och dverg,

Smälter sandkorn och berjr,

P^ärgar böljornas svall,

Färofar fradjjande llod

Med strömkarla-blod.

Nu i galopp

P^ram han drao-er

Pä himlen opp.

Hjulen fräsa.

Det gnistrar, det sprakar.

Jordrymden brakar.

Och ur de eldröda,

Öppnade gapen

Flyga ljungande

Askstrålar ut.

De slå ned

I vågornas barm.

Bergens hufvudskålar

Klyfvas i tu.

Ett slagfält lik,

Lio-orer naturen:

Skogarnes öfverstar

Fälda till mark.
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Fjellarncs konungar

Hufvudlöse,

Lundarnes fanor

Genomskjutna.

Böljornas resenärer

1 störtande lopp

Fly öfver blåa,

Yrande fälten.

Dagens fjäril

Mist sin prakt.

Nyss, så grann

I ståtlig drägt

Af guldgalon er,

Flög han kring fälten.

Nu, helt plundrad.

Matt och döende,

Hvirflas han ned

I flodvågens djup.

Skyfall på skyfall,

Knall på knall

Genomkorsa

Himlarnes rymd.

Men den väldige

Vänder sitt spann.

Saktare mullrar

Ljungande vagnen.

Dundret tystnar.

Naturen,

Foglarne, djuren

' Stilla lyssna.

Blicka fram

Ur sina gömslen.

/ Stormen hör opp.

Furan räknar.
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Böljan blir still.

Kegnets droppar

Glesare lalhi

PA l:ilt och mark.

iMiart glömd är den härjning, som sköllaren spridde,

Och frid hviskar åter på fjell och i dal.

Det hjerta, som nyss under dödsångest qvidde,

\'id aftonens svalka förgäter sitt qval.

När qvällsklockan ringer ur blånande fjerran,

(får bönen på ödmjuka vingar till Herran.
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I^egnbåger).

IN är regnet droppar

Från himlen ner,

På skogens toppar

Regnbågen ler;

1 aftonstunden

På nytt man hör

Från tysta lunden

Små foglars kör.

Ty vackert väder

Han bådar ju;

Derföre qväder

Hvar fogel nu.

Se! blomman tindrar

Mot vesterns sken

Och regnet glindrar

På blad och gren.

Klar solen stiger

Ned från sin höjd

Och jorden viger

Till stilla fröjd.

Och menskan träder

Utur sitt tjäll,

I qvälln sig gläder

Och är så säll.

Du fromma hjerta,

Vi bjuda dig

Från lifvets smärta.

Ut på vår stig!
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All stormen liviner

1^11 lltfii tid;

Men bågen skiner

Och (let blir frid.
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Vestanvinder\.

fetändigt jag ilar

Blommorna kring,

Sällan dock hvilar

I deras ring.

Dofter jag fångar,

Far se'n min kos,

Derför jag ångar

Liksom en ros;

Hoppar på vågens

Glittrande blå,

Vaggar på rågens

Guldofula strå:

Dansar i bäckens

Kyliga bad.

Susar i häckens

Dallrande blad.

Hafsgudens spegel

Andas jag på.

Svanarnes segel

Strax börja gå.

Kosen jag svalkar

Middagens stund.

Liljornas kalkar

Kysser min mund.

4
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Smultronen gunga

Eldröda klot.

Vasstråna sjunga

Under min fot.

Guldljärilns vingar

Lyfter min Hägt.

Se, hur han svingar,

Skön i sin driigt.

Asplöfvet darrar

Tvst för min sånor.

Granen hon knarrar

Under mitt språng.

Blid liksom solen,

Varm som dess ljus.

Bär jag kring polen

Kärlekens sus.

Derför hvar tärna

Rodnar för mig,

Derför hon gerna

Går på min stig.

Derför i qvällen

Glad hon mig hör,

Xär jag från fjellen

Mildt henne rör.

Xordfjellens sippor

Fostrat mig opp, ^

Snart från dess klippor

Skyndar mitt lopp.

C. F. Dahlgren, Skrifter. I. 24
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När i sin öken

Höststormen gnyr,

Bort jag med göken
Ilande flyr.

I
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Vintersång.

V intren -^r kommen. Mars i galoner

Fryser på vakten, svulten och arm.

Drifvorna tåga fram i plutoner;

Se hur de kriga, trumma alarm!

Skyarne tjockna,

Isarne dåna,

Stjernorna slockna

Jemte sin måna,

Trädena stå med lakan i skog.

Likfärs^ bär da^en,

Soln ligger slagen

Liksom en ros för plöjarens plog.

Snart flvktar vintren. Granarna räkna.

Svalorna komma åter till bys,

Floderne nysa, källorna vakna,

Öppna sin mun vid vårsolens kyss.

Vindarne sopa

Skoffarnes salar.

Gökarne ropa

I alla dalar,

Plymer och blonder ängarne få.

Vintren blir galen,

På hospitalen

Drifs han af våren med hela sitt skrå.
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Vårsång på Valborgsmesso-aftoner\.
Tillegnad Upaala studenter.

V åren är kommen. På sina kransar
n

Angarne binda. Himlen är blå.

Pilträden bära guldgula fransar.

Tufvorna vagga Ijusalfer små.

Bäckarne brusa,

Vindarne susa.

Böljorna glittra,

Foglarne qvittra.

Sippan i lunden nigande står.

Högt upp i luften lärkorna sjunga:

Nu är det vår,

Hurra! hurra I

Våren är kommen. På sina kransar

Angarne binda. Himlen är blå.

Pilträden bära guldgula fransar.

Tufvorna vagga Ijusalfer små.

Vårguden löser källornas boja

Och ifrån fjellet pansarets skrud.

Gladlynt han tittar in i hvar koja,

Öppnar på dörrn vid vindarnes ljud;

Bjuder de sköna

Ut i det gröna

Blommor att vira,

Våren att fira.

Blodet det brinner, hjertat det slår.

Högt upp i luften m. m.
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Våren är kommen. Bröder studenter!

Här uti Floras grönskande sal

Skola vi Hitigt hålla konventer

Och om Kupido Ijufvaste tal.

Våren oss manar.

Hjertat det anar

Ljufvaste nöjen,

Lekar och löjen.

Skyndom i gudens blixtrande spår.

Högt upp i luften m. m.

Tesen blir denna: Häll man i bålen,

Mera i bålen; här är kalas,

Och det för våren. Gudens blir skålen.

Slån se'n mot solen glasen i kras.

Här är tentamen,

Dito examen.

Valde bibamus,

Valde cantamus.

Bacchus kurator är för vår corps.

Högt upp i luften m. m.

Stjernorna blänka. Valborg till heder

Dansörn en polska, tågom i ring.

Maj snart vår bädd i gräset bereder,

Strör uppå fältet majblommor kring.

Festen må firas,

Kransar må viras,

Alla bli bröder.

Drufvan hon blöder.

Dansen må gå, tills midnaiten slår.

Högt upp i luften lärkorna sjunga:

Nu är det vår.

Hurra! hurra!
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Våren ur kommen. På sina kransar

Angarne binda. Himlen är blå.

Pilträden bära guldgula fransar.

Tufvorna vagga ljusalfer små.
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Utflygten till landsbygder\.

-T ör sex veckor sedan blef kammarn nu<r tran<?,

Der ensam i länstoln jag satt.

Att grubbla i böcker blef dagen mig lång,

Jag visdomen sade god natt,

Tog rocken ur skrubben, drog stöflarne pä,

Och flux ifrån staden det rullade å

Till landtbygdens trefliga ro.

En konung ej färdas ett skönare tåg.

Hur yppig den blommande äng I

Hvar jordlapp stod prydd med sin böljande råg,

Hvar teg som en uppbäddad säng.

I björkarne gungade siska och gök

Och dufvan flög fri utan fruktan för hök

I luftrymdens blånande haf.

Hvad vexling af höjder och dalar och näs

Bland fjellsjöars leende pråll

Tre alnar var linet och tvenne hvart gräs

Och blåklockan vid som en bål.

Ur källan sin svalkedryck glöm-mig-ej sög,

Och sakta den slingrande regnbäcken smög

Sin gång mellan vide och al.

Och blomman droc^ siM utur morofonens mund
Och purpur från aftonens kind

Och gäddan spratt upp i det vassrika sund

Och högg sig en mygga i vind.
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Bland herdar, herdinnor och hoppande lam

Bevingade fjärilar dansad.c fram

Från lilja till lilja på fidt.

Och björkdungen sade om qvällen god natt.

Om morgon Guds fred och god dag.

I skuggiga bergsgrottan kärleken satt,

Omdoftad af rosors behag.

Sitt tröstande eko han gaf derifrån

Ät hyddans förälskade, suckande son

Och klagande dufvan på gren.

Och fålarne sprungo i rosornas dagg

Och kalfvar och kor i kadrill.

Hvart träd bar i toppen en grönskande flagg-,

Hvart löf slog en susande drill.

På fjellarnes spetsar högt upp i det blå

Krumhornade bockarne stodo på tå

Och speglade skäggen i våg.

Och barnet i snöhvita linnet det sprang

Med lilja och ros på sin kind.

Dess hår liksom lin utför skuldrorna häng

Och smektes af sommarens vind.

Gladt dansade foten på blommorna små

Och lundarnes elfvor och skogarnes rå

Kärvänligen logo deråt.

Och alla de djur på den grönskande mark

Och fiskar i strömmarnes lopp

Och alla små foglar i luft och i park

De letade makar sig opp.

Ett smek och ett giljande blef det i lund,

Ett plump och ett stim i det vasskrönta sund,

Ett snick snack och snatter på våg.
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Då tänkte jag: skall jag, o liimmel, liär g^

Helt ensam i all denna fröjd

Och sucka och grubbla och bara se på

Och låtsa mig lycklig och nöjd?

Jag ludi magistern llux jagade kos

Och valde mig också, som andra, en ros.

En kuttrande maka i skog.

Med henne nu går jag bland dalar och berg,

Ar glad som en dansande vind,

Har himmel i ögat och rosornas färg

På mysande läppar och kind.

Hon är mig den Ijufvaste boken, jag vet,

I själ och i hjerta ett helt alfabet

Af lågande kärlek och tro.
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Höster\.

jJet är då förbi med det glädtiga laget

Och blommornas festdag och fjärilens dans!

Det tunga, det torgliga steget är taget,

Då Flora på marken nedlägger sin krans.

Då löfvena dansa den sista angläsen

I prasslande hvirflar för höstvindens sus

Och porlande bäcken med klagande brus

Nedsjunker i grått mellan vissnade gräsen.

På aplarne blomstren befruktade blifvit

Af sprittande solstrålars eldiga brand;

Men neder ha stormarne barnena rifvit,

Med fruktkorgen tom står Pomona på land.

Det ilar som tandvärk i vassen vid stranden

Och lungsoten lagt sig på gulnade blad.

Ej mer tager dufvan i källorna bad

Och tjockblodig sjöböljan sqvalpar i sanden.

Hvar är du, o svala, du hämpling på grenen.

Som sjöng så förtroligt i sommarens fröjd?

Du arla, som qvittrande satt der på stenen?

Du lärka, som drillade gladt upp i höjd?

När sommarn drog in sina värmande pilar

Och hösten blef kung i vår härjade verld,

Till sällare blomengder flög eder färd.

Der njutningens glans på orangerna hvilar.

Jag eger ej vingar, förmår icke flyga,

Vid norden, den ödsliga bindes jag qvar.
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Der liöst(|vullcns skuggor bland granarna smyga

Och månen, si\ blek, mellaii skyarne fur.

Lik Vala jag höljer i drifvor mig neder.

När skimrar A, nyo den tjusande stund,

Då vårdagens Baldur på himmelens rund

Sitt värmande lif, sin villsignelse breder?

Ack, redan naturen i klagande vakan

Drar döende pustar, och stormarne gny.

Snart nordfjellen svepas i vintriga lakan,

Af norrskenet purpras snöblommornas hy.

Sitt grönskande barr för den bleknade döde

Strör granen, belyst af det sorgliga ljus,

Som månen nedkastar från grifthvalfvets hus

Bland molnenas likstenar, ensam och öde.

Så svep mig med Flora i gulnade drägten

Och lägg mig i kistan, der rosorna små,

Hoprullade, hvila med-frostiga flägten,

Tills vårdagen skiner på nytt i det blå.

När blomman med rosiga läpparne hviskar:

»Stå upp, nu är vår öfver dal, öfver höjd!»

Jag vaknar och famnar å nyo den fröjd,

Som kallar till lifvet och lifvet förfriskar.
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Graner\.

Jag aldrig färg och klädnad skiftar,

Af nordens folk en trogen bild.

Så vår som vinter om jag viftar

Min spira, lika grön och mild.

Ät alla skydd och hägn jag delar

Mot stormens ras, mot haglets skur.

I toppen muntra orren spelar,

Vid foten leka markens djur.

När menskan mina fränder sluter

Uti alleers stela tvång.

Ett ostördt lif på fjelln jag njuter

Och sjunger der min frihets sång.

Den sorgsna nattens näktergalar

Mig fly. Ej sången jag förstår.

Ifrån min krona göken talar

Med glada rop hvart enda år.

Som uppå tornets spira knoppen

Förgyld mot dagen blänker fram,

Så soln om morgon står i toppen

Utaf min glansbegjutna stam.

En fogel, prydd med purpurvingar,

Snart stiger han mot himlens loft.

Naturen vaknar, siskan klingar

Och rosen sprider kring sitt doft.

En Fröjas stod, midsommarsdagen

Jag samlar under lek och dans



381

De friska, nordiska beliagcn

Omkrint' mij; till en blomsterkrans.

Jag ung och gammal till mig bjuder

Att villigt lyda glädjens röst.

Och polskan, som från kullen ljuder.

Ar klangen från mitt eget bröst.
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Balsaminer\.

JJet prunkande slottets balkonger försmår jag,

De stolta terrassernas grefliga bädd.

I backstugans fönster som bondpojke står jag,

Helt enkelt i grönskande vallmarsrock klädd.

Mitt anlet är brunt som den solbrända rutan,

Tulpanernas smink kan jag vara förutan.

Här fader och moder och förfäder föddes

Och hela mitt slägte från led och till led.

Af samma ohyflade björkkäpp de stöddes

Sin lefnad igenom på urgammal sed.

Den fostrande mull, som dem närde i lifvet,

En moderlig graf åt dem alla har gifvit.

De nådiga blickar från höghetens öga,

Från guldsmidda händer den Hyktiga vård

Min känsla, mitt hjertelag röra så föga.

Långt hellre jag tjenar hos bonden å gård,

Der ära och tro och ett redeligt sinne

An växa som blommor i bröstet här inne.

Blott en gång den äran jag egt i min lefnad

Att nådig grefvinnan få kyssa på hand.

Hon kom för att se på vår spanad och väfnad

Och, såsom hon sade, förströ sig ett grand.

Se'n gunstigt hon smakat en bit af vår kaka.

Hon täcktes mig klappa på kind och på haka.

x»Du arma, som fått på din lott uti verlden

»Att stå i en koja och träla din tid
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»I lietta irhu solen, i'rj\n brännande liärden,

»Med flugor ocli niy<;gor bestilndigt i strid,

»Iliir ömt jag beklagar ditt oblida öde,

»Som lijcrtlöst på ringhetens stråbädd dig lordc.

»När törnrosen stolt framför slottssalens speglar

»Fördubblar sin fägring från topp och till tå,

»Hvad är du? — Dock lyckligt, att tadlet beseglar

»Med tystnad sin dom; ty livad gälde du då?

»Till sällskap dig skänktes af njugga naturen

»Den fattiga hämpling på pinnen i buren.»

Mitt hjerta ej rörde det nådiga talet,

X02: af om ett älskande öjj^a mior ser.

Emellan det höga och låga i valet,

Mitt pris åt den torftäckta kojan jag ger.

Så högt i palatsen än rosen berömmes.

Kan ske hennes fägring i morgon förglömmes.

Ej lida jag kan att min älskling förkränkes,

Min qvittande vän ofvan mig der i höjd.

Gemensamt ur samma pokal åt oss skänkes

Den kyliga källans förfriskande fröjd.

Han sjunger, jag blommar, och båda till samman

Vi lefva förtroligt i glädje och gamman.

Och nalkas så julen, då vintriga nätter

Förhärja hvar ros med sin isande vind,

Bland bullar och julljus på bord man mig sätter

Och alla sig fröjda och kyssa min kind.

I ring kring min blomma ta flickor och gossar

Då gläds jag och anletet rödare blossar.
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Naturbetraktelse.

r rån solen stiger

Allt himmelskt ner.

Hon jorden viger

Och lifvet ger.

I stoftets gårdar

Hon blomstren vårdar

Och från sitt hem
Bepryder dem
Med skönsta kläder.

Hvart grand hon gläder

I stoftets grus,

Och, dit hon träder,

Blir verlden ljus.

O! må vårt öga

Från jorden gå

Opp till det höga,

Det rena blå!

Der bor den anda.

Som med sin hand

Kan himlen randa

Med ljusets brand.

Som natten sänder,

När han så vill,

Och stjernan tänder

Vid fogelns drill.

I ödmjukt sinne

Bevara väl
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VjU skuhilVi själ;

Och (lag liiir inne

Hii med (lig lor.

Den (luden rör

Med sina strålar,

För honom målar

Sig verlden skön;

Som dolt hans bön

Till himlen stiger

Och honom viger

Till himmelsk lön.

C. F. Dahlgren, Skrifter. I.
t25
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Fjärilr\.

bälla éylfid,

Hvilken från blomma till blomma får fara!

Ljufliga tid,

Att se sig hyllad af skönhetens skara

Och få förklara

Lifvet i nöjets förtjusande strid!

Ej något qval

Bryr dig, der fram mellan rosor du kryssar,

Lätt är ditt val;

An på ett guldblad dig gullvifvan vyssar,

An under kyssar

Liljan dig gungar så säll till sin bal.

Ringaste gny

Knappt näns dig störa i sommarens lundar.

Gyllene sky

Skölden för ösfat af molnskuo-o-or rundar.o CO
Svalkande stundar

Qvällen med daggen på rosornas hy.

Fagra gestalt,

Vingen med strålande, skimrande glansen,

Det är ditt allt.

Flyktar dess prakt, är du äfven ur dansen.

Rosenekransen

Viftar än mot dig, men frostigt och kalh.
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JjyckliiTti tiHtst,

LefVa lor vavon och soinmarcn haru,

Dö l'i)rr'n sin liöst

Ocli iVi till i^n-ilteii, när nöjenas skara

llando lava.

Sluta sitt bristande, känsli<i-a br()St!
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Åtanken på vårer\.

-Dröder, låt oss sjunga för våren en sång,

Han är den guden, som mest oss förtjusar.

Hösten är dyster och vintren kall och lång,

Uti vårens lockar blott majvinden susar.

Solen stiger högre på himlens blåa berg,

Köd och varm hon glänser och strålarne delar.

Jorden blir grön. Hvar skogsfogel spelar

Och den lilla rosen får åter hy och färg.

Muntert lif ger våren på berg och i dal,

Derföre så gerna vi åter honom önska.

Bor han i skogen eller bygger han sin sal

Uti lundens svalka bland rosor och grönska.

Spelar han vid sjön på sin sipphöljda tufva;

Jemt är han glad, kan lifvet förljufva.

Han gör hvarje hjerta lyckligt och förnöjdt.

Gråter han ock stundom i vårskyn öfver fält.

Ar det nöjets tårar, han gråter, den lilla.

Uti hvar trädtopp han spelar friskt och gällt.

Från hvar enda gren höras siskorna drilla.

Ner och upp och ner uppå vasstråets topp

Gungar han så glad, tar vågen i famnen.

Sist på en bädd, uti grönskande hamnen,

Hvilar han sitt hufvud, tills soln på nytt gått opp.

Många saker våren hitförer med sig ner.

Som, exempli gratia: åt björkarne kläder,
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Färger åt blomstren, ju iiiyckot mer, ja mer,

Som bild' syn ocli hörsel förtjusar och gläder.

Inte är han sparsam, ocli råd lian ilfven har,

Ar en gifinild herre, som friskt kan spendera,

Kan ock hvarje fält med rosor ornera,

Eger dock på köpet än lika mycket qvar.

Ryck den stumma lyran från susande gran,

Samla bygdens folk vid en porlande källa.

Bjud dem att dansa på den gröna plan

Och låt mj ödets must uti bägaren svälla.

Dåre är du, som af våren aldrig njöt,

Morofondao^en kanske du UWffS i din kista.

Kallnad och svept du skådar ditt sista,

Mer ej återser du den vårdag, du försköt.
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Utfarten åt landet.

J^ ar väl, du trånga stad

!

•Jag lemnar dig så glad,

Som siskan lemnar buren.

Den bojas prakt.

Du på mig lagt,

iSkall lyftas af utaf naturen.

Likt vinterns våg

Jag länge låg

I band och suckade vid polen.

En andedrägt

Af vårens flägt,

En eldig blick från liimlasolen

Oaf åter lif ät detta bröst,

Gaf mod och tröst;

Och ut jag flög min fröjd att njuta.

Allt kring mig log

Och åter slog

Min länge gömda, glömda luta.

Se, der i mulln

Strax utom tulln.

Hur gräset skjutit opp på tufvan!

De kala klippor, drifvan prjdt,

I grönt sig bytt

Och trädet skuggar turturdufvan.

Nu är det vår

Och färden går

Så lätt emellan berg och dalar. .
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Frän studiens tvänir

Vid lilrkuns sang

Jag flyr till Floras Monistcrsalar.

o: lantasi,

Kom gr»r mig Iri

Och iolj mig åt på muntra fårdon!

Låt evigt så

Min resa gå

På blomsterstifTiir igenom vfrldcnl
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Vårbäckei\.

Jtloppsanl nu så är jag fri!

Lyckligt slapp jag ur min boja.

Yintren i sin trånga koja

Sad', jag skulle hemma bli.

Nej san! sad' jag.

Derpå en dag

Utur hans glugg

Smög jag i mjugg,

Klättra' så fermt utför fiellisens väo-or.

Stundom jag höll mig i klippornas skägg.

Tänk, hvad verlden dock är skön!

Ser man på! Der ner i dalen

Blomstra redan piln och alen,

Hela nejden står helt grön.

Hoppsan, se så!

Hej ! låt det gå

Utför hvar brant!

Det gick galant.

Här uppå gröngräset, munter och rapp,

Vill jag med vindarne springa i kapp.

Hvad är det för pip, jag hör?

Ofver mig hvad flax med vingar?

Ha! det trasten är, som svingar;

Han rätt täcka drillar gör.

Tänk, att hans sång

Lifvar mitt språng,
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Hoppsan, so der I

Ater besvär!

Ar (K't Mil vliitren, som går i mitt Ijät?

yiiy: vill luui taiia ? »lo pytt, fVir lian det!

lim! det iramla drilVor är,

Tänka sätta mig i klämma.

Fåfängt doek, att de mig skrämma,

Ej respekt lur dem jag bär.

Drifvor, god natt!

Ha! hvilket spratt!

Under jag kröp.

Stundom dem nöp.

Xii är jag åter helt fri på min fot,

Pa! der en gärdsgård mig grinar emot!

Farbror gärdsgård, låt bli mig!

Kors, att farbrors skägg re'n grönskar

!

Käre, hör nu livad jag önskar:

Låt mig gå min jemna stig.

Se der en äng,

Dit uti fläng,

Hurtig och snar.

Genast i as; far.

At micr små flickor der nicka så "fodt,

Kjortlarnc skifta i snöhvitt och blått.

Tjenare, I fröknar små!

Törs jag kyssa er på handen,

Köra vid de blåa banden,

Klappa kinden då och då?

Får liten bäck,

Munter och käck.

Dansa med er —
Ödmjukt han ber —

Kanske en vals eller en menuett?

Båda han dansar behändiot och lätt.
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Gammalt folk, som kullen der,

Kustibus allt jemt mig kallar.

Kår jag för, att blodet svallar

Och att jag är yr och kär?

. Iljcrtat det går,

Pickar och slår

Endast för skämt

Jemt, jemt, jemt, jemt.

UfF! skall man hänga då läppen så der.

Gråta och lipa vid minsta besvär?

Sjön, han är en dummer gös,

Jemt han går i bo och kurrar.

Fräser stundom, upp och murrar.

— Hjelpe Gud I jag tror, jag nös! —
Jag åter, jag

Kan med behag

Dansa i ring,

Hoppa ikring,

Oppför och utför båd' backar och berg,

Derför jag har en så lefvande färg.
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Böljar\.

Ueh böljan, lion satt pa vattnets rand

Och grct i den nianljusa qväll.

Då kom en ht^ppande tärna till strand

Och sjöng från den skummiga häll: •

»Hvem är det der ute, som jemrar sig så?» —
»En hafsbölja blå.» —
»Hvad är, som som dig ängslar? Berätta det då!» —

»Jo, aldrio- mio- unnas i ö^at en blund.

Jemt fakta och flyga jag skall,

An längst ut åt hafvet, än in i dess sund

Att skura klippa och hall.

Som tjenstflicka jagas jag tidigt och sent

Mitt golf hålla rent.

Att hvila från arbetet är mig förment.»

»Knappt solen på skyfästet börjat sitt lopp,

Förrn Vestan, den uäbbiga dräng.

Mig ropar: »Xå flicka, ur bädden stig opp!

Fort ut till din syssla i fläng!»

I blinken jag tvingas, i trots af mitt knöt.

Som rullande klot

Att tumla de fredliga stränderna mot.»

»Så nalkas mig Ostan med blossande kind

Och skriker: »Hvi dväljes du här?

Bort med dig till hafs i den pipande vind,

Tror du, man får latas så der?»

Jag skyndar; men knappast jag hunnit från strand,
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Så gripcs min luxnd

Af Nordan, och åter jag slungas mot land.» —

»Ack, hvad jag beklagar ditt öde! Hos mig

Långt lättare tjenst du skall få.

Ej jagas du der utaf vindarnes krig

Låno-t ut i det ändlösa blå,

I byttan stig in och mig följ till mitt hus

Från storm och från sus.

Tryggt skall du få bo bland de glittrande Ijus.cc

»Der har jag en smådräng i purpurröd skrud,

Som dansar beständigt omkring.

Han länge sig önskat en svallande brud

Få fästa med gyllene ring.

Ditt öofa skall vinka den läno-tande tröst.

Din klingande röst

Förtjusa hans ömma, hans lågande bröst.» —

Och ned lades böljan i brudsäng af stål.

Då nalkas en yngling dess bädd:

»O flicka, o flicka, hur skönt är vårt mål,

O var för din fästman ej rädd!» —
Kring henne han slingrar sin flammande arm

Och trycker sin barm

Mot hennes, den skälfvande, eldig och varm.

»Din kyss är förfärlig! O släpp mig, jag ber!

Af brinnande lågan jag dör.» —
»Nej aldrig, min brud, jag nu släpper dig mer,

Min är du för evigt och mig du tillhör.» —
Nu kyssarne spraka på kind och på mund.

Ännu en sekund,

Och knutet är eldens och vattnets förbund.
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Ängen eller den nya fristaten.

iVors, hvilken stat utaf vaggande stänglar,

Smörblomster, kattost och gräs i parti!

Kors, hvilket siirr utaf fyrbenta benglar!

Kors, hvilket släp utaf myra och bil

Hvem är här konung? En sådan fins ingen.

Hvem är här slaf? Sådan finnes ej här.

Alla de jcmlika äro i ringen,

Kattost och hundkäx, surkulla och bär.

Kå, det var präktigt, att ändligt man hunnit

Forma en stat, som kan leda sig sjelf.

Utan att blod för dess styrelse runnit.

Knappast en tår ned i tidernas elf.

Här exercerar och här musicerar

Sippa och guUbi, och det hvar om ann.

Här man dinerar och der man superar . . .

Det är en stat, som kan lefva, min sann!

Låt oss då se, hvad här är för slags gökar

Prester med nystärkta kragar i vind,

Liljor, som stå på små kullriga lökar,

Hvita som snömos om haka och kind.

Alla af solen få dager och värma,

Alla af skyarne droppande regn, .

Alla naturen vill lika beskärma,

Dela åt alla sitt skvddande hä2:n.

^^
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Trygga i gräset här imgarne tolva,

Medan som fader och moder högt o])|>

])gy uti skyn sina sångstycken öfva

Eller på grenarne af någon topp.

Eken och grässtråt och örnen och myram

Utan processer och krångel och kif,

Lärkan i molnet och grodan i syran,

Alla de suga af allmodrens lif.

Bäcken får rinna, hur helst han behagar^

Tufvan får kuUra sig upp till en ost.

Allting sig fröjdar och ingenting klagar.

Ingen från prestman vill dubbas till prost.

Ingen från gök vill till hofpoct klifva.

Grässtråt ej längtar till liljornas vår.

Xej, som det skaptes, det äfven vill blifva:

Bäst, att hvar del med det hela består.

Men denna staten, säs:, blir den väl evio-?

Nej, ack ty värr, allt på jorden är stoft!

Vet, när som hösten, i lockarne däfvig,

Sänker sig ned ifrån skyarnes loft.

Kommer en starkare fram uppå ängen

Och bär en blixtrande lie så bred.

Då, som ett fjun, för den ljungande svängen^

Faller till mark hela fäorrino-en ned.

Rodnande blodet ur törnrosen frusar,

Liljan än blekare blir om sin hy.

Döden på stormarnes korpvinge brusar,

Hemskt knallar åskan ur svartmantlad skv.
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Der ligo^or siiKU-bvttan *, der lig^^oi- ])r('St('n.

Xackcn lur tusan iikmI krage ocli allt.

Der ligger glöin-mig-ej, der liela resten,

Der li£r2fer svinkaln ** med irvh ocli med nali.

* Ranxmculus acris.

** Sinapis arvensis
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Pastoral.

yJl huru Ijufligt förflöto de stunder,

Hvilka jag njöt på det älskliga Näs,*

Ständigt omhägnad af skuggande kinder,

Doftande kullar och rosor och gräs!

Foglarnes samljud och vindarnes susning.

Böljornas glitter och källornas brusning

Gjorde mitt hjerta så uöjdt och så sällt.

Allt gaf åt känslorna lif och förtjusning,

Böt till en trollverld hvart blommande fält.

Knappast stod solen på morgonens himmel.

Kastade kring sig en mantel af guU,

Förr än i skog och i mark blef ett vimmel,

Luften af fjädrade sångare full.

Fjäriln sin lustfärd till rosorna böjde,

Dufvan de glänsande vingarne höjde,

Och i hvar väpling ett bi satt och sög.

Bäcken sin fåra bland alarna plöjde.

Ofver dess blomvallar trollsländan flög.

Prestnacken lyste med nystärkta kragar,

Ekorren lopp uppför granarnas stam,

Och i de tufviga, klippströdda hagar

Hoppade snöhvita, ulliga lam.

Arian, den lättfota, vingade, tippan.

* Ett vackert landställe i Småland,
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Kilade iram och till ])aka pfi klippan,

Och ifrån höjden en (lottande rcinn

Käckte mot vAgen den ljusgula vipj)an,

Speglande kronan i hinimelsblA sjön.

Knopp efter knopp slog nu ut öfver nejden.

Öppnad af strjilarnes lifvande kyss.

Tjädern flög upp från di^n blodiga fejden,

Skrämd utaf jägarens klappning och hyss.

Vaggad helt sakta af vinden, syrenen

Skakade daggen från glittrande grenen.

Blomstren så skönt med dess silfver bedrog.

Syrsan tvärs öfver den kullriga renen

Luftsprång från grässtrå till grässtrå nu tog.

Kastades blicken än mera till venster

Ofver en sluttande, grönskande vall,

Vände en sjö sina glimmande fenster

Klart emot solen i spelande svall.

Fiskaren satt der i gungande jullen.

Och med det bete, han letat i muUcn.

Uddio^a kroken han sirlisjt försåo-.

Gent emot sundet på solglänsta kullen

Utbredda nätet i gröngräset lag.

Hjorden sin lystnad på fältet förnöjde,

Haren af granarnas knoppar i skog.

Bonden sin jordtäppa sjungande plöjde,

Krökt med sin rygg mot den fårande plog.

Bredvid satt, mot den bugtande vägen,

Makan och stack på sin strumpa så trägen.

Midt öfver skogsbacken under en gran

Var deras halmtäckta stuga belägen.

Utanför prydd med en blommande plan.

<C. F. Dahlgren, Skrifter. I. 2€
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Väfnadcr höljde det daggiga gräset,

Hagtornct gungade härfvor af garn.

Nedanför sluttningen, närmare näset

Sprungo små glada och trefliga barn,

»lagade fjärilen för sig på slätten,

Stannade stundom att lyssna pä vatten,

llvilken, med stämma sä klingande, klar.

Gäckande stod bakom väldiga jetten —
Berget — och skållade mångdubbla svar.

Skymtande fram, liksom solen emellan

Lundarnes löfverk i blossande brand,

Mjölkflickan ilade tvärs öfver fällan,

Prydd med en halmhatt och högröda band.

Locken omdansade purprade kinden.

Himmelsblå kjortelen smektes af vinden.

Och när hon nalkades dalen vid sjön.

Boskapen väntande stod ned vid grinden,

Halsarne sträckta mot kommande mön.
•

Sådan var tailan af dagrandens ljusning.

Frisk och ungdomlig i allt, hvad hon bar,

Sådan den vänliga, milda förtjusning,

Morgonen spred från sin lysande char.

Dufva och fjäril, som luftrymden plöjde,

Oar, som gömdes och åter sig röjde

]Mellan de mossiga klippornas höjd.

Blommande stigar, som slingrigt sig böjde;

Allt gaf åt känslan hänryckning och fröjd.

Ock när då dagen mot vester sågs stupa.

Kastande mattade strålar omkrins",

Qväilsolen ner i det dolda, det djupa

Sänkte sin lysande, rullande ring;

Lågorna brunno på björkarnas toppar

Och uti rosens hälft öppnade knoppar,
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Aniiu i ihuis cltor Ijiiiilens smek,

Duggade aftonens svalkande droppar

Genom en eter, u])pljiimniad oeh vek.

\'alllijonet tutade hjorden till samman,

Myggorna hiillo i qvällen sin dans,

( )ch ifrån vester den tynande iiamman

Hängde på berget en purpurrckl krans.

Plöjaren vände från tegen till baka,

yiött uti stU2:dörrn af" barn och af maka,

Dufvan från gärdet flög hem till sitt bo,

Att bland de älskande ostörd fö smaka

Hvilans och sömnens förtrollande ro.

Böljan gaf natthugg åt domnade stranden.

Källan blef mörk och dess jrlitter försvann.

A'indspoln ej trippade mera i sanden,

Aftonens stjerna på fästet upprann.

Skuggor, likt resår, ur skogarne sköto

Och i sitt famntas: huldt söfvande slöto

Kulle och hage, och klippa och äng.

Hvad min inbillning, min känsla då njöto,

Fåfängt besjunger den mattade sträng.

Allt var så smekande, vänligt och kärligt,

Allt paradisiskt, sjuhimladt och ömt.

Allt var förtrollande, Ijufligt och härligt.

Som man bland smekande englar sig drömt.

Läo-orer man härtill en skön älskarinna,

En den mest tjusande, goda huldinna,

llvilken kan tänkas i denna vår verld;

Höcrre Ivcksalisfhet står ei att hinna.

Högre ej heller en dödlig är värd.
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Hösten.

Oå sorgligt att vandra i lunden!

Ej foglarne qvittra der mer.

Så kortvarigt solen på runden
o

At jorden sin återblick ger.

Der fordomdags törnrosen brunnit,

Har spindelen dvergsnätet spunnit

Bland spånor ocli stickor ocli ler.

Det gråter i natthölj da dalen

Med bäckens förklinsrande sånsf.

Ej mer bjuder fjäriln till balen,

Han sofver en dödssömn så lång.

Der ungmor och ungsvenner lekte

Och ömsom än kystes, än smekte,

Ku skönj es blott gastarnes gång.

Och töcknet de silfvergrå vingar

Slår ut öfver lundarnes sal,

Och lyktgubbar dansa i ringar

Vid prasslet från kärrängens al.

Ur skrefvorna ufvårne ropa

Och stormarne tjutande sopa

De hvirflade löf ned i dal.

Hopkrupen i grantoppen sitter

Den urriga korp i sitt bo.

Ur sömnen han stundom uppspritter

Vid ulfvarnes tjut uppå mo.
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Djupt liumlan sig borrat i backen,

s^kogsinyran sig gömt uti stacken

Och ödlan i sophögens sko.

IM lästet Iran strönioln till tjocka

Molnstoder sig bilda allt mer.

De tätt omkring solen sig skocka,

Att mer iusfon strimma hon ger.

1 fjerran det susar och brusar

Och våldsamt från skyarne frusar

En störtllod på laltena ner.

Sig samla på tusende fläckar

llegnpussar än stora, än små.

Och växande, svällande bäckar,

Som höc^t öfver bräddarne nå,

De svän^ra i hvirflande rin^i^ar,

An hvälfva de fjärilens vingar,

An rosens bland qvistar och strå.

Och halkis^ och lös under klacken

Blir stigen, som mjölkflickan drog.

Kullstjelpta i mullcn på backen

Xu ligga så hacka som plog.

Ej ljud mer af lam eller bägga.

Ej fålarne mer höras gnägga,

Ej skällorna pingla i skog.

Ur kyrkfönstren underligt blickar.

Så blekt sprider månen sitt sken.

Från ringmuren nickar och nickar

Vid skrammel af döde mäns ben.

På grafkoret flöjeln sig vrider,

Han svänger och gnisslar och qvider,

Och grodorna hoppa på sten.
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Så allting förundras och skiftas

1 höstens molnskockande dar,

Och hvad icke jordas och griftas,

Hälft liflöst på marken står qvar:

På tegen det höstgula sädet,

I lunden det bladlösa trädet

Bland taggiga buskar och snar.

Re'n svanen och lärkan och göken

Och hela den sjungande här

Ur höstdasjens dimmiora öken

Flytt bort till de sydliga skär.

Till engder, som tjusande blomma,

I flockar de ilande komma
På vingar af längtans begär.

Så lifvet bortdomnar i dvala

Med mattade pulsar hvar stund.

Ej orkar mer tungan att tala

Och ögat står hälft uti blund.

Af sorgen bemägtigas sinnet,

Och qvar af oss eges blott minnet

Af fröjder, som flytt ur vår rund.

Ack! annat det var under våren,

Då tjädrarne började slå;

Ej röjdes af smärtorna spåren,

Ej höst uti känslorna då.

Så klarögdt som himlen var lifvet,

Der inom af kärlek stod skrifvet

En lifssol i trohetens blå.

Då lekte vi glada med lammen,

Och blåste vårt vallhorn på fjell.

Då susade vindarnes amen

Ikring oss från morgon till qväll.
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Sin skatt at oss tufvorna räckte

Och svalkan sitt skyml krinEj oss sträckte

I granskogens burriga tjäll.

Då log öfvcr allt uppä fälten

En kärlek, ett lif och en fröjd,

Hvaröfver de stjernströdda tälten,

Omfamnande, spändes i höjd.

Deruuder som kuttrande diifva

Satt själen och njöt af det Ijufva,

Lycksalig, berusad och nöjd.

Nu allt är förbi utan skoning.

Ty hösten har allt med sig ryckt.

Så-^våren som sommarn sin boning

Ha lemuat i ilande flykt.

Hvar blomma, som ängarne prydde,

Hvar njutning, som vinkande grydde,

Djupt neder i stoftet sig tryckt.

Så isens, I svallande vågor.

Här inom det suckande bröst!

Så slocknen, I flammande lågor,

Och dön i er nedoråno^ och höst I

Du, strängaspel, mer icke klinge,

I stormvinden sönder du springe!

Förbi är all glädje och tröst.
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Oktoberregnet.

i^ors hvilket väder!

Ingen ting frälsar

Skodon och läder,

Rockar och pejsar

Mot detta regn,

Ej trädens hägn.

Som kala ^tå,

Ej skjul, ej mur,

Mot sådan skur.

Bytta och så

Eegnfloder fylla.

Blomstren små •

Med gräs och strå

Sig nedermylla.

Vattnet det skenar

Uppå Norrmalm

Utför rännstenar,

An under skullar,

An genom tullar.

Med sig det rullar

Stickor och halm.

Molnens gråa segel stormen vrider.

Strax hörs det rinna

På man och på qvinna,

På bodtak och lider,
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IM cxccUensor,

Notariers cxpcnser,

l^ii gardenas trummor,

Fruktständcnas u^uinmor,

Gcvaldigerns i)iik:

Och Triisktorgcts kåk.

Oktober, du rasar!

Hör, regnet det basar

livar ruta i stan,

Ilvart enda af skogens förvissnade blan.

Xär du kom, du kom i sommarklilder

Och din ande var så varm och skön.

Alla vackra munnar hviskadc: »hur härligt väder,

Äter börjar marken växa och bli grön!»

^lorgonrodnan förde guld i munnen,

Aftonrodnans sjal af purpurtråd var spunnen,

Månen sken hvar natt, så trind och klar,

Ofver brandvakter och brudepar.

^len se'n kommo andra dar.

Det smattrar,

Det knattrar,

Det piper, det sqvalar, det gråter ur skyn.

Och solen

Vid polen

I dimmorna svepes och bleknar om hyn.

Hvad är att göra?

Sig låta insnöra

I varg och i björn

Och se'n i sitt hörn

Qvintilera

Och* dinera

Och supera,
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Sist hos en skönhet, vid rågad pokal,

Rcffnslask och storm och förtreter förfrlömma

Och bägaren tömma
Vid flöjt och cymbal.
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Snön.

Xiögt opp mellan fjcllcn och hiinmelons fäste

En s^'an har bygt sitt vintriga näste.

Han skakar vinirarne öfver nord.

Då faller ett hvirliande dun pä jord,

I dalar, i floder, pä land och sjö,

Och kallas den hvita, bländande snö.

Och dunen äro oräkneligt många.

Då kämpas hvart ting att de dunen fånga,

Med fjädrar vill parken pryda sin topp,

I pels vill tufvan svepa sin kropp.

Och berget, som högt mot skyarne når,

Sin hjessa kläder i silfverhvitt hår.

I dunbädden björnarne sjunka neder

Och öfver dem Bore sitt täcke breder.

Men ofvanpå hoppa små hararne lätt,

Der sparfvarne dansa i snön menuett.

Men öfver den knarrande, hvita skar'n

På skidorna löpa då Emblas barn.

När våren slår sina första driller

Och öster sitt guld öfver Gäa sj^iller.

Då kommer en jungfru från Sunnanland,

Förutan båd' läppar och armar och hand.

Hon plockar små dunena upp från mark.

Och åter grönklädd står äng och park.
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I da<r dansa dunen krinjjf skuii-ffiji-a hakan

(,)ch dalarnc skimra af snöhvita lakan.

1 morgon så lyfter sig täckclset af,

Likt dimman som vindarnc blåsa i haf.

Då kommer skön jungfrun på nytt till oss ner,

Och åter står jorden i blommor och ler.
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Tövädret.

I llii, livad det gloppar

A'ått ifrån himlen på land och på sjö!

IIu, hvad det stoppar

Xäsan och öronen fulla med snö!

Kinderna piskas af isbarken röda.

Yintren, den snöda.

B}i:es från kyla till drypande tö.

Dag mer ej skiner.

Solen i aska och sornfesäck far.

Drifvans ruiner

Smälta till vatten i bytta och kar.

Murarne remna och klockorna ringa,

Drag ur hvar springa,

Snöslask på kapprock, pelis och standar.

Mälarn blir bitter,

Böriar 2-^ bakläncres uti sin crixns:.

Hafsguden sitter

Uti sin ishöljda snäcka af tång.

Klipporna lossa sitt fängsel vid stranden.

Xer uti sanden

Tillrar en bäck under qvidande sång.

Men se, det stillas,

Ovädret stillas; allt står i sin glans.

Snön mer ej villas

Utaf de yrande vindarnes dans.
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Fram iitiir täckclsct träder nu solen.

Qvällen från spolen

Itiillar ut stjcrnornas glittrande krans.

Dagsljuset domnar,

Hvilar mot snöhvita IjcUet sin kind.

Solguden somnar.

Upp stiger månen, rödblommig oeh trind,

Ser sig i isarnes strålande speglar,

Vankar och seglar,

In o-enom molnenas svarto-råa o-rind.

Glömd är hvar smärta.

Och vid den doftande vingudens tron

Sjungs af hvart hjerta:

''Svearne fordomdags driicliO ur horn."

Bägarn i handen som fullmånen blänker,

Musten bestänker

Hjerta och tunga vid harpornas ton.
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Vårmorgonen.

-Uiniman bryts af solens skilva,

O hvad prakt, hvad gcntillcsse!

Vinden rimmar re'n på vers,

Lockar fram så ros som vifva,

Hvilka under markens drifva

Legat liksom uti press.

Det är morgon, jag det hörer

Uppå luftens lena sus

Utanför mitt sommarhus.

Utaf fosfelskarans körer,

Skogens sjungande aktörer,

Tar mitt öra morgonrus.

Natten hopslår redan tältet,

Månen drömmer siir i våjr,

Xyss som klot på fjelln han låg.

Töcknet hvirflar fram på fältet,

Dagen spänner på sig bältet,

Börjar nu sitt riddartåg.

•t

Ar det a la glace, som blänker

Der i rosens blomsterkalk?

Soln små guldkorn derpå stänker

Se på fjäriln lilla skalk.

Redan bittida han tänker

Uppå nöjets kärleksbalk.
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Uti toppen orren spökar,

Kärleken hans lijerta rör.

Vid hvart ack! lians qval sig ökar,

K]-ing sig liar lian tusen mör.

J bland gastar, troll och gökar

Hvarken ser han eller hör.

Myra, hvad vill du vid foten?

Intet strå jag åt dig har.

Gäck dit bort till den der joten,

Stubben, som bland ris och snar

Står med knölar uti roten,

Han har mycket stickor qvar.

Spån och väfnad du ej sköter.

Törnros, lilja och viol,

Intet lin på mark du röter.

Lyser ändå som en sol.

Tyst, jo tyst, i dagg du blöter

Hvarje dag din lilla kjol.

Tranan hinner kärr och mossar.

Slår i höga gräset ner

Och ikring sig vaksamt ser,

Söker sina bär och frossar.

Se på skolkarbasen, gossar!

Björken grönskar re'n för er.

Ack, hur skönt att här få njuta

Utaf vårens blomsterhaf.

Skild från stadens tunga qvaf,

Sist sin lefnadsdag få sluta

Och som blomman hufvu't luta

Utan saknad mot sin ffraf!
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Marcheroute för våren.

Upp, gamle liållkarl vid norra polen,

April med pelsen I fort opp fnin stolen

Och skynda neder till skånska gränsen

Att skaffa hästar ät excellensen;

Jag menar vären, som i galopp

På sundets bölja hit åker opp.

^•ompt honom skaffa femhundra vindar,

ra gafvel ställ alla led och grindar.

Som förbud nyss hit en gök anlände,

Han sad' sig vara till vårn en frände.

Han skrek som satan ifrån hvar stam:

»Fort, edra slvncrlar, med hästar fram I»

Med våren följa dess alla gracer,

En hop med lärkor och ölfastager

Och nyckelpigor och violister

Och blåa sippor och fosforister;

Tordyflar, fjärlar med granna fräs

Och lårar, fulla med tolf tums gräs.

Fru Filomela vill blott till Skåne.

Spänn för dess trilla vår gamla måne.

Hon för sin helsa ej lärer våga

Att längre upp emot norden tåga.

Stjelp af med henne i närmsta skog.

Kör in med månen på Jerf\'a krog.

C. F. Dahlgren, Skrifter. I. 27
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livar klippa re'n på mustasclicn tvålar

()ch siskan qvittrar och domhcrrn skrålar.

Iie'n orrar spela och strömmar döna

Och hasselpåkarne stå helt gröna.

Rc'n Frejas spinnrock är satt i vrån,

Rj mer hon tvinnar på silfvertran.

Opp, fader hållkarl, der kommer våren

!

Med honom följa tätt uti spåren

Tolftusen svanar; fort hit med solen.

Spänn henne före! — Se'n af till polen!

I Kolmår'n kör ej med vårn i kull.

Och håll dig nykter, blif ej på lull!
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Landtqväde till en vär\.

xlell dig, som det liingtade målet har funnit,

Den treliiga hyddan, det luisliga ho!

Hell dig, som Iran braskande verhJsbuUret hunnit

Till dalarnes stilla, lycksaliga ro!

På grönskande tuivor ocli majblommor buren,

Du hvilar ditt hjerta mot hulda naturen

Och sjunger med lärkorna der upp i höjd:

»På bygden man lelVer dock sorgfri och nöjd!»

Om morgonen skådar du Maj från din kammar.

Du öppnar ditt fönster, hvad dagen är skön!

På purprade skyarne solguden flammar,

Med spegelklart anlete vinkar dig sjön.

]\Iidt öfvcr i asplunden göken du hörer,

En susande vårliägt i löfven sig rörer,

Från fjellarna helsa dig skällornas ljud,

1 dalarna rosornas dao-o-io-a skrud.

Syrenernas rödblåa tofsar för vinden

Lätt vagga i trädgården neder och opp.

En ångande vällukt sig sprider från linden

Och snöblommor yra från aplarnes topp.

I grönskande pilarne skatorna bala.

På surrande flöjelen hvilar en svala,

Och högt upp i molnen och luftrymdens våg

Ror snöhvita svanarnes nordliga tåg.

Hvad vimmel i gräset af humlor som suga,

Af vingade solgrand i skiftande prakt!
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Långs utför rabatten narcisserna buga

Och röra på nackarne liksom i takt.

Se glindrande snäckan, skyhvalfvet der oppe,

Med solen i skölden, en tindrande droppe!

Se fältet här nere så maj friskt och grönt,

Och kullen der borta, af lönnar bekrönt!

Hör bergs-källans hviskning bland tufvor i hagen,

Hon lockar små foglarne ned till sin brädd.

Kringdansad hon är af de glada behagen.

Med fjäriln, i lysande sommardrägt klädd.

Se dufvan, hur smånätt hon trippar på backen,

Och myran, som släpar sitt granbarr till stacken!

Se hönan med slingrande masken i mund.

Och katten, som leker i gräset med hund!

Men utåt du vandrar. Hvad säden sig frodar!

Hvar dag ser du rågax allt flera gå fram.

I gröngräset fröjda sig trefliga hjordar,

I famnen du tager de ulliga lam.

På bleket sig solar den utspända väfven

Och nedanför gässena plaska i säfven.

I dalarne tumla sig fåle och sto

Och bockarne hoppa på Ijungbeväxt mo.

Och kommer se'n qvällen med rosiga slöjan.

På gungbrädet mödad du sätter dig ner,

Tar af dig halsduken och vesten och tröjan

Att njuta af svalkan, som aftonen ger.

Nu helgsmålet ringer, du går till din kammar,

Der solen på väggen i nedgången flammar.

Du skyndar att leta ur bokhyllans dam

En näfver för kommande söndagen fram.

Dock nej ! Se, naturen slår upp för ditt öga

Sin codex argenteus öfver vår jord.

Din ande sig svingar mot himmelen höga,

Der läser du stjernskriftens härliga ord,

i
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Och känslorna blliVa så veka och ömma,
Och tankarne tlyga ocli trtrarne strömma,

Och gåtan är funnen al' lilVets mystere

I honom, som varit, förbli fver och är.

'la, lycklig är du, som Irån studslifvcts buller,

Far ila till stillhetens trelliga trakt.

I verlden ej mera du gör någon kuller,

Om ej öfver svällande tufvornas prakt.

Du stiger, men endast till halmdräsens höjder,

Du sjunker, men endast i famn af de fröjder,

Som vinka i dalar och blommande tjäll

Och räcka från morgonens gryning till qväll.

Och stadnar se'n kärlekens gud vid din koja.

Låt vara som Bias, med staf och med säck,

Ju mindre med grannlåt han smyckar sin boja.

Dess mer är han älskelig, Ijuflig och täck.

Rödblommig och glädtig och rak såsom furen,

Okonstlad och enkel som sjelfva naturen,

I famnen dig springer en maka så huld.

Och fliten allena är allt hennes guld.

Nu börja de surrande rockar att spinna

Och ypperlig grädda i bunkarne står.

Xu stiger man upp klockan fyra, att hinna

I kapp med den lifliga, verkande vår.

Och väfstolar smälla och gåsungar kläckas

Och fårena klippas och hönsena stäckas.

För bistocken enruskor ställas i rad

Och orödkalfvar skickas hvar vecka till stad.

Hvad vimmel af orrisar, som sno som hin håle

Och knutarne fnysande löpa omkring!

Ostburen med galler är stäld på sin påle,

Ej skatan får smaka deraf någonting.
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Och huskatten skjutsas från köket och leken,

Att se sig i bodarne om efter steken

;

Men Fylax vid hundkojan vaksam skall sta,

Och se dem, som komma, och hvilka som ga.

Så tusende taflor din lefnad förskönat

Och skola försköna med huldrikt behag.

Med fröjder dig himmelen rikligen lönat,

Ditt lif är en enda Ijuft blommande dag.

Njut länge och trcfligt, hvad ödet dig skänker.

Och nalkas dig åren, då hj essän du sänker,

Som solen än sprid från din sjunkande höjd

I nedgången trefnad, förtjusning och fröjd!
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Vårjournal.

LÄRKAN.

IN är väisolen kommer och skimrande vingar

Bland guldskvar vifta frän morgon till qviill.

Af foglar, som sjunga, mest tjusande klingar

Den tidiora lärkan i luftrvmdens tiäll.

Knappt solranden gr\T, förr än muntert hon spelar^

Pä vaggande vingar än sänkt och än höjd.

Xär middagen nalkas, smä frökorn hon delar

Åt barnen pä tufvan med moderlig fröjd.

Fast lyftad frän jorden, försmår hon ej henne;

Helt olik den trotsio-a örnen i skv.
c? »

Xär stjernorna sluta i riugdansar denne,

Nöjs lärkan att prisas af barnen i by.

Med sången den idoga äbon hon kallar

Till tegarne ut, att dem plöja och sä,

Och tärnan, som hjorden i barrskogen vallar.

Att lyssna till klangen högt upp i det bhi.

Och allt som hon sjunger, så bortsmälter drifvan

Och bäcken blir varm öfver isbelacjdt bröst.

På maj fälten blomma hvitsippan och vifvan,

Och frigjorda vågorna höja sin röst.
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Nytt öga får björken åt himlen att blicka

Och grönskande armar att famna hvar pust.

A nyo på flodbrädden strömkarlar nicka

Och elfvorna dansa på månbeglänst kust.

Tyst! hör hvad hon sjunger i domen der oppe:

»Kom ungdom till dans på den grönskande mark!

»Kyss, flicka, från blomman dess skimrande droppe,

»Tag lutan och sjung i den susande park!

»Låt skeppet, du sjöman, få vagga på vägen,

»Som jag vaggar glad uti lufthvalfvets ström!

»Och sjung med en majros på hatten i tågen:

»Välkommen, o vår, med din gyllene dröm !»

»Nå, jägare, skynda! men icke att fläcka

»I sångarens hjerta ditt vingade lod!

»Blott skogarnes vilddjur till mark må du sträcka

»Och bada geväret i örnarnes blod.

»Låt lärkan fritt fara till barnen på tufvan,

»Af våren en trogen och jublande tolk!

»O! skona den fridsinta trasten och dufvan,

»De äro din älskades menlösa folk!»

»Främst kallar jag eder, I sångarehjertan,

»Som höljdes likt lärkan af hvirflande snön,

»Att dela dess glädje öch bortsjunga smärtan.

»Se, våren är kommen och marken står grön !

»När höstdagen nalkas och -strålarne kallna

»Och dimmorna flyga för stormarnes gång,

»När lundarne gulna och blommorna falna,

»Så sjungom till samman vår yttersta sång!»
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FjaRILN l*A SPIXMIUSET.

-L å spinnhuset satt jag en hel vinter läng,

S;\ instängd som råttan i fällan.

För kardor och spinnrockar, pladder och sang

Ur gömman jag dristade sällan.

1 salen gick husherren kring med karbas

Och ropte tian morgon till f|vällen: schas I schas!

Han dammade kjortlar och rockar och fenster,

An flög han ät höger, än flög han åt venster.

Jag tänkte: »Med dig, stackars liten, god natt!

»Får endast den knälVeln i vingarnc fatt.»

I rutan jag tittade, jorden stod hvit,

I luften flög snö såsom agnar.

Och skyarne drogo än hit och än dit

På fästet, som bårklädda vagnar.

Att kura i cell jag var alls inte van,

På psalmboken satt jag och gret hela dan;

Men gudsfruktan halp ej i denna min vånda.

Xoff skvmtade ensflar båd' bruna och blonda,

Dock dristade ingen att bort till mig gå.

Der tröstlös jag satt i min enstaka vrå.

Men vårsolen speglar sitt öga i sjön

Och lärkan bland skyarne klingar.

En pilt kommer flygande, majfrisk och grön,

Och nalkas på strålande vingar.

Han knackar på rutan och hviskar: »Titt ut!

»Kom Qäril och skynda; ty vintern är slut.» —
Xu kysser han glaset, det springer i kras,

Och vips är jag fri ifrån skrubb och karbas.
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3.

Ängen.

X å blommande äng

Hur IjuHigt att livila!

Hur mjuk denna säng!

Hvad rosorna smila

!

Här skimrar en fjäril, der dansar en elg,

Här flaxar en dufva bland asp och bland sälg

Och högt upp i topparne ekorrar kila.

O, Ijufliga tid, då mitt hjerta, så sällt,

Får klappa mot liljans och rosens på fält!

Det flägtar en vind,

En kärlekens anda,

Kring lock och kring kind

Och dofter sig blanda

Med pusten, som smeker hvart gungande blad.

O, hvad jag är lycklig! O, hvad jag är glad!

Det är, liksom skulle min varelse landa,

När ögat sig kastar kring äng och kring dal,

I nyväckta Edens förtrollande sal.

Och blickar jag opp,

Hur skyarne segla

I glittrande lopp

Och vingarne spegla

I källan, som rinner helt lugn i sin gång,

Så stämmes mitt hjerta till jublande sång.

Ej längre dess port mägta sorgerna regla.

Jag delar med siskan och lärkan min fröjd

Och tycker mig fara med dem opp i höjd.



427

Och nalkas till qviill

Och skimrande drägten

Breds ut till en pell

Kring rosornas slägton,

I iiammor står ängen, ön brinnande sjö;

Då är, liksom ville af tjusning jag dö,

Som pustatle lungan den yttersta flägteu.

Som skulle jag tiykta i blomdoit min kos,

Ej menuiska mer, meu cu ångande ros.

4.

Fjellet.

-tlu! så skumt är i dal!

Der bo ängslan och qval,

Hvilka spinua sitt garn

Kring det menlösa barn. Ä
Der ha gastar sitt språng.

Leda elfvor sin gång,

Der i skogssnåren ulfvarne tjuta så styggt.

Xej, till fjell, upp till fjell jag vill skynda min flykt.

Visst blir vägen mig lång;

^len med gamman och sång

Jag förkortar dess längd.

Ha! hvad Ijufvelig engdi

Eedan friare blick

Öfver fälten jag fick.

Far väl gastar och troll, far väl elfvor och rå!

Snart på fjellbergets spets skall jag sjungande stå.
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tf

Ännu liögre jag vill,

Kraften räcker än till.

Der en ström brusar fram

;

Om jag öfver den sam,

Drucke tom denna våg?

Nu friskt hjerta och håg

!

Störta neder i svallet! Ej bäfvande var!

Den, som vågar, är karl och hälft segrat han har.

Der ett svalg gapar mot.

Var nu qvick på din fot!

Blott ett hopp, och du är

Öfver brådstalpet der.

Ja, min sann gick det bra!

Blott friskt mod, trallala!

Låt mig se mig omkring, hvar jag är! Ja, rätt nu..

Kära gosse, på spetsen af fjellet står du.

Ha ! hvad himlen är ren

!

Ha! hvad flammande sken

Solen sprider på höjd!

Jag må gråta af fröjd.

Huru krumpen och led,

Som ett troll uppå hed,

Sitter dalen der nere med vindande blick,

Full af harm, att han icke till byte mig flck!

O! hur frisk denna vind!

Röda rosor på kind,

Spiren fram. växen opp

Som små blomster på topp!

Rinn med lågande mod.

Mitt ungdomliga blod!

Ej af qvalmet mer stängd, ej af skuggor mer skymd,

Är jag kallad att andas i friare rymd.

Hurra! Seger och fröjd!

Nu jag stigit till höjd.



429

Blickar liiinlon emot.

Kom, o vorld, till miu fot,

I lär din lierskare står!

Se, hur solo^iulon slår
'

Purpurmanteln, så grann, omkring skuldran på mig!

Böj i stoltet dig ned och till konunjr mi<x viiri<- rep
vSolens barn, öruaätt.

På min axel er sätt!

Svingen stjernor i dans.

Slån kring pannan er krans!

Och du, nordanstorm, sjung!

Liksom fjellet är kunor

Ofver bergen, är jag bland mitt slägte också.

Endast stvrka och mod kunna himmelen nå.

5.

Något om Slompen *.

Uch Slompen, han stod i sitt barriga skjul

Och tittade ut genom springan.

Så medtagen var han kring länden och bringan,

Ej grönt strå han fått sedan långt före jul.

Blott snöglopp han smakat, jemt tvungen att klifva

Till halsen i polens omätliga drifva.

Då längtar det honom se marken stå grön

Och böljorna svänga sin lappdans på sjön.

Han gnäggar. Det gnäggandet hördes till poln.

Det hördes af solgudens fålar.

* Petri Laestadii bekanta häst.
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Till baka de gnäggadc skimrande strålar.

Det gnäggandet hördes af Oden på stoln,

Der vaksam han satt och med korparne spraka',

Det hördes af Sleipner, som stampa' och bråka',

Det hördes af slumrande Freja i säng,

Det genljöd i Brages giddtvinnade sträng.

Då tyckte en hvar uti Valhalla sal,

Att synd det om Slompen, den trofaste, vore.

Af mossa och granris så illa han före;

Den maten på längden är mustlös och skral.

Ett strå uppå halfåret icke han hittat,

Så tårögd han stått i sitt grantjäll och tittat.

Den bästa af kampar vid Arjeplogs fjärd

Väl vore en blidare skickelse värd.

Och hastigt for solskrindan upp öfver skog.

Man tassade drifvor på drifvor i skrofvet
»I

Och stjelpte dem ut i det Agirska hofvet.

Isfällarne drogos från skogssjön och floden

Och rymden guldsåddes af sjelfvaste Oden.

Ljusalfer i knippor man sände tiH jord

Att kalla upp gröngräs och blommor i nord.

Men Slompen allt blickar i springan hvar stund.

Då ser han, hur grönklädt det blifver på marken,..

Hur träden slå ut sina manar i parken.

Af tjusande synen han vattnas i mund.

Nu reser han på sig, ser böljan i sunden

Ej mera med grimma vid stränderna bunden.

Han vädrar. En vårflägt far upp i hans nos,

Så Ijuf som ett doft från den ångande ros.

Nu sträcker han på sig, en Simson i kraft.

Och slår med sitt bakben ut gafveln på stallet .

Det störtar och spillras i brakande fallet,

I molnen högt upp flyga grimma och skaft.
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Nu kramar lian ])}i sig, don segrande lijeltcn,

Med iiKxi (H'li berusning lian skiidar kring fälten.

Der står lian oeh njuter, men blott en sekund;

Ett sprang, och han iir i den blommande hind.

Här smörjer han kräset, sä lycklig och säll,

lilir kupig och trind, som en grankott, om länden

Oeh blank som en mänc frän mulen till änden.

Här betar han morgon och middag och qväll,

Här badar han jemt i det forsande vatten,

Här sofver han mjukt uppä gräset om natten.

Ett fattas ohjelpligt; för det fins ej bot:

Sin verld skall han vandra som ungkarl emot.
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Vårbetraktelse.

X)erg och dalar,

Hvarför under hvita doket eder dölja?

Hvarför längre låta tåreströmmar skölja

Edra klippor, kullar, tufvor, salar?

Sorgetiden, sorgetiden

Redan är förliden.

Yaknen opp

Ur er dvala till ett njtändt hopp!

Hvarför önska

Med ett tungt och fosforistiskt vemod griftas,

När er fästman, våren, med sin friska grönska

Kommer för att bjuda er att giftas,

I det äkta, i det äkta

Ståndet att försmäkta?

Yaknen opp

!

Våren skyndar till er i galopp.

Hören bara,

Hvilka sköna, granna ting han med sig förer,

Brudelakan af de täckaste kulörer,

Kransar, myrtenkronor, ytterst rara,

Siskor, ärlor,

Morgondaggens perlor.

Yaknen opp,

Skaken drifvans lockar från er topp

!
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Ja, han nalkas.

Från hans läppar blåser ljumma vinden,

Lyfter locken lätt och sakta, smeker kinden

Och med fjäriln uppå barmen skalkas.

Skynden, njuten!

Snabbt lorijnr minuton.

Vaknen opp!

-Snart han står här med sin hela tropp.

<?. F. Dahlgren. Skrifter. 1. 28
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Spindeli\.

k^pmn, spindel, spinn på
Och tvinna ditt garn,

Förr'n soln på det blå

Stiger upp i charn

Och ur susande säf

Hafsvindarne gå.

Ty mörkret är bäst

Och den svarta natt,

Då ingen dig hör

Och ser hvad du gör,

Hvar tråden är fäst

Och hjulet är satt.

Mellan ros och blad,

Mellan ijren och stam

Drag ut i rad

Ditt nät långt fram.

Strö juveler derpå.

Både röda och blå.

När sorglös och lätt

Se'n fjärilen styr

Utåt fälten, så qvick

På små äfventjr,

Ditt dvergsnät sätt

För hans spelande blick.
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Om dagen var still,

Arbeta ej då.

På lur blott stå

Och lyssna till,

Om ett siirr dn h(»r

Der utanför.

Om nätet då rörs,

Ett qvidande pip

I garnet hörs;

Helt sakta smyg
Och som tigern flyg

Och ditt byte grip.

Din like på sjön

I hafsfrun du har.

Hon spinner så skön

En duk alla dar,

Ett nät, så grant

Med gyllene kant.

När sefiflaren nu

Far fram på våg.

Hon sliter i tu

Hans vingars par,

Med mörko-röna tåo-

I sjön honom drar.

Med klippornas tand

Hon sargar hans kropp,

Hon isar hans blod

Och kastar se'n opp

Med svallande flod

Hans lik på strand.
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Djurgårdei\.

1 stadens qvalm ditt lif försmäktar.

Träd ut på denna gröna slätt,

Der sommarvinden helsa flägtar

Och bröstet andas fritt och lätt,

Der blomman sig i böljan speglar

Och göken ropar från hvar ek.

Der fjäriln guldbevingad seglar

Hvar morgon ut på friarlek.

Här Bacchus bjuder dig sin drufva,

Här Venus bjuder dig sin char.

Här jollrar skogens turturdufva

Med eko uti ömma svar.

Hvart helst du går, hvar helst du andas

Inunder hvalf af asp och lind,

Ett Ijuft och stilla nöje blandas

Med flägten af hvar vestanvind.

Så njut af sommarn och det gröna

Så länge, du det njuta får.

Ack, snart försvinner allt det sköna,

Som här för dina blickar står.

Då doftar mer ej någon drufva,

Då grönskar mer ej någon lund

Och ingen menlös turturdufva

Flyr i ditt sköt med myrt i mund.
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Elfdansen.

(Melodi : Fader Bergström^ stäm upp ooh klinga.)'

-T ebus släckt sina gyllne strålar,

Uppå fästet Diana prålar,

I hvar glittrande bölja målar

Sina kyska drag.

Sakta brusar den gömda bäcken.

På dess speglande våg står Necken,

Blickar fram öfver hagtornshäcken

Genom månens dag.

Sparfven slutat sin sång i alen.

Mellan skuggornas natt i dalen

Slår den klagande näktergalen

Sina veka slag.

Vid hvar ton, som klingar

Melankoliskt öfver lundens krans,

Uppå gräset svingar

Elfvors midnattsdans.

Lättare än spånen

Gungar öfver \dda ocean.

Eller blanka månen

Genom himlens ban,

Silfverfotade elfvor trippa,

Lik en ringlande blomstervippa,

Nippertippa vid nippertippa

öfver gräsets plan.

Vindens flägtar i löfven tona.

Kung och drottning i ringen trona.
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Båda klädda med silfverkrona

Och i perleskrud.

Tjenarinnor vid deras sida

Rosendofter i rymden sprida

Och med forskande blick förbida

Minsta vink och bud.

Af den dagg, mellan trädens galler

öfver marken i natten faller,

Nektar bjudes ntur kristaller
o

At hvar trogen brud.

Näktergalen skallar

Och på nytt med sina toners lopp

Han till dansen kallar

Elfvors glada tropp.

I de gröna lunder,

Under skydd af ekars höga stam,

Skänktes nattens stunder

Elfvorna till glam.

När ur öster den första strimma

Gläntar fram genom nattens dimma.

De till baka i djupet simma,

Som ett flyktigt dam.
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Månen.

-tlvart öga ser solen och prisar dess glans.

Men fä blicka upp till den nattliga krans,

Den snöhvita boll, som på skyarne hänger

Och nätterna om öfver himmelcn svänirer.

När månen är klarast på moln fästets rund.

Da slutar oss alla i famnen Jon Blun<l.

Vid talgljus två älskande sitta och spå.

De suckande se på hvar ann då och då.

Vid oset från saxen de kyssa hvar annan

Och dricka kusinskål ur eneträdskannan.

De se ej, att månen vid källornas vvss

At myrten och blomman fördelar sin kvss.
•/ ml

Om natten artisten sig sträcker på bädd

Och glömmer, att månen på himlen står klädd

Och målar och ritar på sjöar och länder

De grannaste taflor, de hvitaste ränder,

Ja, tecknar och penslar, när minst han det vet,

De fagraste bilder på kammarns tapet.

Poeten i natten på säng utaf strå

Förgäter, att alferna dansa just då.

Att nattvakan stämmer till sången sin tunga.

Att neckar på silfrade vågorna gunga;

Orörlior han hvilar. med ögat i blund

Och känner ej kyssen af mån' på sin mund.
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Visst är han föraktad, förnekom det ej,

Han stjernornas fästman ocK nattens lakej;

Ty sömn är den gud, hvilken alla berusar.

När månen der uppe i skyn går och snusar

Och nyser vid myggornas pipande sång,

Förmår ingen svara ett prosit en gång.

Ej är han som solen på långt när så het;

Mot henne i fruktbarhet blifver han bet.

Dock mycket hans måttliga lagom jag prisar.

Med brand och med torka han aldrig oss spisar,

Vill aldrig stoltsera och gör ingen blind

Och går ej som solen evinnerligt trind.

Det påstås, att mån' pickanell bär i mund
Och derför han synes om kinden så rund,

Att ofta han stänker på blad och på buskar

Och små, små ifrån sig om qvällarne ruskar;

Men det är malice, ty i Hamlet det står:

»Var hvit som en snö, dock förtalet digr når.»

För sötaste farbror af' lilja och svan

Han namnes, som äfven af kråkan i gran.

Inunder hans slängkappa gräshoppan drillar,

I glans af hans stråle sig nattfly't förvillar.

Hans växt såsom stjernornas står ej i knut

Och ej som polisens hans lykta tar slut.

Soldater ur skogarne pressar han ut,

De stå der och skyldra med glimmande spjut.

På vattnet med snöhvita finger han skrifver.

I molnenas höparm han trampar och klifver.

Sin mun ännu aldrig han hållit i hop.

Och derför som drinkare står han i rop.

Visst är han om sommarn försumlig en smul;

Men, lider det bara så der bortåt jul,
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Han stiir som en gröt på de himmelska borden

Och lyser så präktig, så frodig på jorden.

Omkrinix lionom vifta vid vindarnes ilä<j^t

Millioner af glittrande julljus så täckt.

Välan! jag dig cgnar min hyllande röst,

Du silfverkrachan uppå midnattens bröst.

Må andra af solskenets prakt sig förnöja,

Jag vill i ditt tjusande månskimmer dröja.

Med glaset i hand och min lyra i famn

Jag dricker din skål och besjunger ditt namn.
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Augusti-månskenet.

J- ram genom ljusnande skyhvalfvet brvter

Månens högtidliga prunkande tåg

Och till en skimrande trollverld förbyter

Jorden, som nyss i sin nattslummer låg.

Bäcken kring kullen sin perlbindel slingar,

Berget på hj essän sin silfverhjelm bär.

Vågen beprydes med silfrade ringar,

Lunden förvandlad till fépalats är.

Molnet, som korpsvarta vingarne sträckte,

Ljusnar på fästet till glänsande svan.

Ängen, som jettlika skuggorna täckte,

Öppnar sin månglänsta, blommande plan.

L^tför den sluttande bergsklippan halkar

Månljusets flod i ett tindrande svall,

Och på de doftande rosornas kalkar

Blänker mot stjernhimmeln daggens kristall.

Lysmasken bleknar och släcker sin flamma,

Gungad än hit och än dit på sitt strå.

Dvergar på hällen sitt silfverskägg kamma,

Tsicka åt skogarnes elfvor och rå.

Hafsfrun sitt luftiga silfverspann svänger

Ofver de slumrande fiskarnes rum.

Kring hennes snöhvita skulderblad hänger

Manteln af böljornas fradgande skum.
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Alten pa gräset till ringdansar träder,

Höljd i vn skimninde spindelväfsdrägt.

TofdytV(.'ln tjusand»' morgondagsväder

Bådar med vingarnes surrande Hägt.

Smekande nalkas nu kiirlekens stunder,

Jaga livar (^väljande ängslan sin kos.

Mun nu till mun i de måntrlänsta hinder

Trycks, som at" vinden en ros till sin ros.

Och när mot midnattens timme det ilar,

Manen står högst pä sin lysande färd;

Hjerta vid hjerta sällt klappande hvilar.

Slutet i ofvcklande drömmarnes verld.
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September-aftoner\.

fekön dagens början är, dess Aurora,

Utur hvars sköte solen rinner opp,

Likt utur kullen rosens purpurknopp,

Mildt lockad fram af sommarns vana Flora.

I dag mig Hesperus dock mera gläder,

Då nu han i sin prakt på fästet träder.

Ty fjerran härifrån jag vet en flicka;

Hon liksom jag i denna aftonstund

Från någon grönklädd kulle eller lund

Gladt längtar att i vesterns guldhaf blicka.

Der mötas våra ögon, våra tankar,

Der kasta vi för ögonblicket ankar.

Så ren och klar som själen hos en engel

Är himlen denna stund uti det blå.

Der soln i rymdens djupa haf tycks stå

Lik fjellsjöns gyllne neckros på sin stängel.

Snart ner till vesterns bryn dess bana hinner,

Snart sista flamman bakom skogen brinner.

Allt är så lugnt, så stilla i naturen,

Som skapelsen i djup begrundning stod,

Och öfver fälten strömmar linsets flod,

Med qvällens flägt på fridens armar buren.

I fjerran rymder vattnets mörkblå vågor

Förgyllas mer och mer af vesterns lågor.
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Och efter Ijununti regnets lina droppar

StAr hvarje grässtrå sUer friskt och grönt.

Och kuHen iir af höstens krans bekrönt

Med de för sonimarn sparda blomsterknoppar.

Ej fogelsAngen höres mera tona;

Men vestan lefver iin i lindens krona.

Högt upp i rymden ser jag dufvor flyga,

Den svartgrå kråkan äfven deribland,

Då vid min fot bland strödda blomsterland

En enslig sommarfjäril synes smyga.

Liksom sin ros han sökte, men förgäfves.

Den ros, som blott af sommarns händer väfves.

O! äfven jag en sökande är vorden,

Mitt fikna öga söker ock en ros.

Hvar är hon väl? Försvunnen långt sin kos,

Dock än, ja än, hon finnes qvar på jorden.

I detta nu, som mitt, dess öga blänker

Utaf en tår, och huldt hon på mig tänker.

Du blida sol, som nu mot vestern skrider,

Säg i den gyllne strimma, som du bär.

Att lika klart mitt hjerta äfven är

Af gyllne tro och vänskap alla tider.

Att detta bröst, då jag min nedgång hinner,

An lika varmt, som förr, för henne brinner.

Och om hon, liksom jag, framför sitt öga

I detta nu en sjö ser vid sin fot,

Som spegellugn tar ljusets stråle mot

Och dricker glans ifrån det klara, höga,

O! vinka då: att jag, i lust som smärta,

Mitt lifsljus dricka vill från hennes hjerta.

Och rör sig löfvet uti trädets krona

Med saktad flägt, en andehviskning lik.
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Och vindens vinge krusar insjöns vik;

Ack! må dess sus i huldrikt smek då tona

Det känslosvall, som i min själ sig rörer

Och hennes namn i hvarje siickan förer.

Dock, ack ! försvunnen är den glada synen.

Det skymmer mer och mer på fält och berg

Och mörk blir hafvets bölja till sin färg;

Ty dagen redan sjunkit bakom brynen

Af täta skogen. Ofver land och vatten

Nu uppgår med sin måne stilla natten.

Så uppgå äfven du, o minnets måna,

Uti min själ i denna aftonstund,

Med hjertats trogna kärlek i förbund.

Och bilden af den bleka saknad låna,

Som sett sitt hjertats sol bak vestern bergås

Och lifvets blå af dystra skuggor färgas.

Hvar är hon väl? På någon blomsterkuUe

Med lutan strängad i sin vana hand ?

Kanske på berget vid den lugna strand?

Kanske också i någon enslig julle,

Som mellan höga vassen sakta skrider

Och granna silfverringlar kring sig sprider?

Dock fåfängt spörja måne, sol och vågor

Och nattens vind, som flägtar på min tår,

Hvar nu den älskade i qvällen går.

Förgäfves hemtas svar på sakna'ns frågor.

Ett rum jag vet dock, der i fröjd och smärta

Hon ständigt fins. Det är mitt eget hjerta!



447

Källar\.

Xij bon liar du fatt,

Icke vinii:ar att livira.

Och likväl sa brådt

Du skvndar att smvffa

Mellau pilar och al,

GeDom fjeliberg och dal

Så snabbt, sa fort.

Allt längre och Jängre till fjerran ort.

»Ack, bäst då jag lag,

Mina guldfloder tömde,

En skönhet jag såg

Och min nejd förglömde.

Som för jägarn en hind,

Som för rosen en vind,

Så ilar jag

Och har in^en hvila natt eller daL^»

»Och så är min sång

:

I det leende gröna

En gång, ja, en gång

Jag hinner den sköna.

Hennes rundade arm,

Hennes mjellhvita barm

Jag för till min mund.

Då famnar jag henne i rosenelund.»

*Och derför min dans

Jag kröke'r i ringar.
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Ej rosornas krans

Mig lockar och tvingar.

Och, fastän en dverg,

Utför brantaste berg

Jag klättrar fermt,

Se'n fingren i solens låga jag värmt.»

DHvart hjerta sitt vif

I tiden vill följa.

Det rörliga lif,

Hvi gafs det min bölja?

Ur hafsskummets sköt

Ju skönheten bröt,

Af ljuset väckt;

Och derför hon är med mitt innersta släfjt.»&

En trånadens blick,

En kärlekens flamma

Ju källan fick.

Och Venus det samma.

Om hvar ann de förstå.

De längta också

Till samma hamn
I nöjets och njutningens tjusande famn.
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Vågeq.

V indarnes pust

På brusande väcr

Ar min lekande lust

Och brinnande håg.

Och när väfrorna crä,

Gungande upp och gungande ner,

I det härliga blå

Bäd' himmel och jord jag försvinna då ser.

Hvad är du på landet, skild långt ifrån

Detta brusande dån,

O, menniskoson?

Ett barn i din vagga. Stig upp derifrån!

Lvss, Ivss! Hör, det eviora talar till dier

På våofornas stiar.

Se, hur skeppet det far

Fort och lätt alla dar

På sjöspegeln klar.

Hvilken. fart, hvilken gång!

Hör. hvad hurra och sång I

Ha! du skryter med foglarnes qvitter

Och blommornas glitter

I skog och i park.

Här siunorer vå^en,

Här glimmar våcren

Som en vaggande ros.

Och flyr hon sin kos,

<:. F. Dahlgren, Skrifter. I. 29
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Så kommer en annan

Mod ljus omkring pannan

Och eld i sitt öga.

1 blicken sig speglar det himmelsblå höga,

Omätliga hafsrymdens brusande plan

Blef vågornas ban.

Ljusblåa öga, du blänkande våg,

Vikingaväg till segren och döden,

Himmel och afgrund i vexlande öden,

Du är min lust och brinnande håg.

Kämpande jette mot himlen och jorden,

Stormarnes runa från södern till norden,

Kommande, farande, flygande våg.

Du är min lust och brinnande håg.
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Höstsympati,

Till Heloisa.

Uppii moliion aitonrodnan

Tecknat liar sin piirpurfarfr.

Se ut öster, se di.-r inanan

'iliiiiina ölVer skog och berg!

Hur lian nickar,

Hur han blickar

^lellan spridda luf och grenar

!

DiiX han menar

Från din ljusa silfverchar.

Ej han glömmer gamla vänner,

<T<?rna känner

Dem io"en sen forna dar.

Mins du vid hans silfverstrimma

Mangen ^lajdags stilla qväll,

Klara tärar sägos simma

I din blick? Du var så säll.

När du gråter,

Äter, åter

Bakom skog han fram vill blicka

På sin flicka,

På sin Heloisa än,

Väcka i ditt bröst här inne

klanget minne

Från din vårdacrs tid iiren.c

(.nilnade från toppen falla

Blad för blad till trädets rot.
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Bäckens böljor sorgligt svalla,

Bruset sorlar dig emot.

På hans sånger

Många gånger

Har du lyssnat, der du setat.

Han blott vetat

Dina känslors melodi.

Lilla bäck, o spela, spela!

Länge dela

Samma Ijufva sympati.

Plundrade stå Floras marker

I sin bleka svepningsdrägt.

Hemskt i forna, glada parker

Hviner dödens kalla flägt.

Dock på kullen

Fram ur mullen

An en höstdags blomma rinner,

Dig påminner,

Huru sommarn snabbt försvann.

Skänker i sin bild den trösten,

Att i hösten

An en blomma plockas kan.

Trastens sång i lunden tystnat,

Yakteln der ej mera slår.

Der på gökens rop du lyssnat,

Grafvens hemska stillhet rår.

Hvart är sången

Hädangången?

Tonerna med sommarn veko.

Endast eko

Stadnat i sin grotta qvar.

Här från berget uti skogen

Lika troofen

Ger han dig sitt återsvar.
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Sa, hvurt liclst ditt öga blickar

I den m()rk!i, kidna liöst,

Sympatien mot dig skickar

Ur naturens sköte tröst.

Manens strimma

Nattens timma,

Blomstrets kamp, der stormar tjuta.

Bäckens luta,

Ekos återklang ur liäll;

Alla dela med ditt hjerta

Fröjd och smärta

In i höstens sensta (|väll.
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Slädfarter\.

uom skuggan af skyn öfver sipphöljda slätter

Lätt sväfvancle flyr nndan stormarncs sang,

Så öfver cle snötäckta fiilten jag sätter

Vid bjellrornas klang ocli min trafvares språng.

I släden så mjukt som i vaggan jag hvilar.

Ej löpa så vindsnällt de hvinande pilar,

Som jag, der jag ilar.

Knappt ögat med blicken kan följa min gång.

Hej, livad det går raskt förbi nickande granar,

Dem norrskenets flamma med purpur beströr.

Hej, hur i en blink uppå skaren jag banar

Mig väg öfver klipporna fjellet uppför,

Der högt uti luftrymden hafsörnen svingar

Och skogsharen slår sina lofvar och ringar

Och bero-shällen klino-ar

Sitt eko, hvars ljud uti dalarne dör.

Du flod, lägg dig ner, och i gnistrande flingor

Jag kör öfver nacken i flygande lopp.

Du fåle, sträck ut dina löddrio-a brino;or;

Till solen, till stjernorna flyga vi opp.

Se'n störta vi åter i dalarne neder.

Att snäckan mot klipporna eldgnistor breder

Och drifvorna sveder.

Holla! skynda på uti hurtigt galopp!

Hvar är jag? Vänd om! Se, der glittrar en stjerna,

Bak snöhölj da skogen hon vinkar och ler.

1
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Fiit^kt an till min ilickii, min ut\al(lu turnu!

Vh sjön, liittti trtilVjirc, kastii (li«^^ ner.

Knirr kmiril mi ua j)äl ^hig hur hradt om jjcknndcn.

Flyg inun som en l)rnsan(l(' störtvåg i sunden,

vSom stormiln i lunden,

S(^m pilsnälla falken, när rolVet lian ser.

)>\ älkommen, viilkonuncn! du IVvser, du darrar,

))Hur frostitr din lock oeh hur sn(>iir din arin!» —
»Ah, lappri! der ute visst snödrifvan knarrar;

)>]\Ien kärleken hållit iniir eldad oeh varm.

)>\'äl sökte mig frosten oeh (|viillskylan hinna,

»Men tanken på dig, du min hulda viininna,

»Kom hjertat att hrinna

»Och blodet att svalla så friskt i min barm.»

»Xu månen i sjöspegelns glas sig förlustår

»Och lyfter sin hufva från anlet oeh blick.

»Der ute min springare stampar och frustar,

»Han ffläds åt det muntrande foder han iick.o
»Han viste noo-, att det till dio- skulle lända,

»Och derför åt skyn stodo öronen spända

»Och ösronen tända.

»Och derför som ljungelden framåt det gick.»

»Hör ulfvarne tjuta! För sent till sitt byte

»De komma. Jag re'n dragit fram öfver sjö.

»Fritt drifvorna yre och vindarne ryte,

»I svanbarmens snö jag vill sjunka och dö.» —
Jag sjunker. ^lin kind på dess ejderdun hvilar.

Hvad brv mig de frostiga stormarnes ilar!

Som majsol ju smilar

Emot mio- min hulda, min älskade mö.
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Vårfantasi.

l^et susar i skoo-eu en vårvind så skön

Och åter blir snöhöljda ängsbacken grön.

Det sjunger i luften, det snattrar vid stranden

Och vårböljan lossar på isiga banden.

Hör, tjädrarne locka i barrbeklädd skog,

Och åter går dragarn och släpar sin plog.

Så täckt flyter strömmen bland sluttande kullar

Och vågorna prydas med glänsande jullar.

Små barnen vid stugdörren sitta i sand

Och leka med sippor och vifvor i hand.

Från väggen i solbaddet ryker och immar

Och gåsungen plaskar i dammen och, simmar.

Nu söker sig trasten i lunden ett bo

Och dufvan åt huldrika makan svär tro.

I löfvena hvirflar den susande vinden

Och röd blifver rosen om finhylta kinden.

Så kal hängde piln öfver isbetäckt å,

Nu spricka ut sidoskott, stora och små.

Det lockar och piper långt ner uti roten

Och kabblekan kransar den knöliga foten.

Nu fiskarne spritta i vågornas skum.

Ty solen besöke^r He flytande rum.

Nu qvarnhjul sig röra och sågar och kuggar,

Och rundt omkring hjulen en regnbåge duggar.
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()c'li mfinon tur alskcd ooli ijsir uti luig,

Nyss natten dit in med sin stjcrnkroiui smög.

I stället vill solen pfi Ijelliirne dansa

()('h qvällen och natten med skimmer bekransa.

da, nu kommer våren, det sötaste barn.

Ett ixiilflnät han virkar af solstrålars irarn.

På fälten det fladdrar, i vågorna darrar,

Och månget ett hjerta i garnet han narrar.

Förgäfves att fly eller stå honom mot.

Der soten man tagit, man måste ta bot.

Ja, om du i hafvet ock ville dig dölja,

Han fiskar dig opp ur den vårljumma bölja.
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Vårvisa.

Melodi: Movitz, vik -mössan högt öfver -öva.

Andtligen kylan vikit för fanders,

Hvarjc isbit undansmält.

Ts^ätet på nytt af Niklas och Anders

Ar i låga vassen stcäldt.

Blomman öga fått och trädet tunga.

Böljorna gunga,

Blixtra och Ijunga,

Och i en kluno^a

Sjunga

Vårens lof på Neptuns fält.

Bonden vid plogen stretar och lutar

I den fåra, fädren plöjt.

Vallkullan hjorden nu sammantutar,

Der sig vårens grönska röjt.

Ängen pryds af daggens klara droppar,

Och utaf knoppar

Lammet sig proppar

Mätt, der det hoppar,

Stoppar

Länden kullrig som en flöjt.

Ankorna snattra, gässena kackla,

Tuppen gal sin drill i by.

Barkskeppet barnen pryda och tackla

j\Ied en flagga grann och ny.
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\\\\ och slagöinAl nu'll;iii l)yg<l<'i>>* galtar.

h\ai<2:alten haltnr.

Kegnbäckon raltar,

Sqvätter och ^<| vältar,

Saltar

Anorens sturr iikmI frnimlio dv.

Under de »»ainla. välkända, Uvi;<»a

La'gårdstaken nu sitt ho

Svalorna åter börja att bygga,

Qvittra i sin glada ro.

Skog och mark landtniätarn ro(hin prickar

Krögarfar liickar.

Metspöet vickar,

KaliVen sig slickar,

Nickar

At sin mor, ^refvinnan ko.

Gossarne kasta smörgas vid stranden.

Flickorna på grönan äng

Samla oxläggor knipptals i handon.

Binda kransar uti fläng.

Vindens flägtar Ijufligt susa,

V^ågorna krusa.

Ångbåtar brusa.

Frusa

Vattenhvirflar i hvar sväng.

Skål för den dag, dä äter vårt gille

På Blåporten samlas får.

Bacchus i drufvan rulle och trille

I sin majdags friska vår!

Med sin purpur han oss märke

Och speleverke'

Lifve och starke,

Erke-

Pappa för vår bal I Gutårl
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Anmärkningar till del. 1.

Sidd. 1-72.

Tryckt i Opoetisk kalender för poetiskt folk, 1822 Sommarhäftet. An-
ledningen till detta stycke var det försök, som gjorts, att i Sverige
införa den franska Fete de la Rose. Louis Paban, en fransman, ut-

gaf 1818 i Stockholm en skrift, La vertu couronnée ou moyen in-

faillible pour encourager les jeunes nlles å la sagesse, som bland
annat innehöll en »Fervente pricre a Monseigneur TArchevéque et

aax Evéques de Suéde» att i alla socknar införa en sådan fests

årliga firande.

Sidd. 73—101.

»Mollbergs Epistlar. Stockholm. Tryckt hos Johan Imnelius 1819») sidd.

1

—

^^. 8:o. Omarbetade i Samlade ungdomsskrifter del. 2. I Samlade
skrifter (Dahlgrens upplaga) är af Mollbergs Epistlar I endast stycket

2, Tal, hållet i stormasten på skeppet Hilarius Bonvivant. intaget.

Af afdelningen II intogos endast taflorna 8 och 9 under ny titel:

Företa Maj. Liksom Arwidsson i sin upplaga af Samlade Ski-ifter

af C. F. Dahlgren, har utgifvaren af nu föreliggande upplaga valt

Mollbergs Epistlar i deras äldsta form, endast med tillägg af stycket

mEu poet» sid. 145, som af Dahlgren tillades i Samlade ungdomsskrifter.

Sid. 116.

Sång af en lärka.

I Samlade ungdomsskrifter har Dahlgren omarbetat detta stycke och

kallat det »Till lärkan.» Han har senare intagit det i Samlade

skrifter I. Omarbetningen består i öfverflyttning från första personen

till andra. Ehuru stycket på denna förändring mycket vunnit, har

utgifvaren ej ansett sig kunna insätta det här i dess nya form, ej

heller kunna särskildt upptaga det i den lyriska samlingen, då

förändringen dock är så obetydlig.

Sid. 145.

En poet.

Detta stycke är taget ur den omarbetade upplagan af Mollbergs epistlar

i Samlade ungdomsskrifter II sid. 87. Dahlgren har äfven intagit

det i »Första Maj,» Samlade skrifter I sid. 232. Det är äfven tryckt

C. F. Dahlffren, Skrifter. I. 30
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i Poetisk sångkalender for 1837 sid. öl. J. E. Nordblom har till

det samma satt musik.

Sidd. 162—181.
Ulla Vinblads död.

Tr3'ckt första gången i Opoetisk kalender för poetiskt folk 1822, Vin-

terhäftet.

Sidd. 183—231.

Fritjof och Ingeborg eller 3Iidsommarshelgen.
Tryckt i Talltrasten, poetisk kalender för 1843.

Sid. 191.

. . . det dunmjiika gräs.
Dahlgren har mjukduna.

Sid. 205.

Joga Blund = Jon Blund.

Sid. 220.

Strömbergs. En snusblandning.

Sid. 235.

Hymn.
Tryckt första gången i Stockholms Kyrko-Tiduing 182i N. 38.

Sid. 237. '

Kristi uppståndelse.
Tryckt första gången i tidningen Kometen 1826, N. 23. Under titeln

står: »Med anledning af Kungsholms kyrkas altartafla.» Taflan är

målad af Vestin.

Sid. 245.

Den 'botfärdiga syndershan.
Tryckt första gången i Stockholms Kyrko-Tidning 1825 N. 1. Sedan

omarbetadt i Samlade ungdomsskrifter.

Sid. 249.

Grafven.
Tryckt första gången i Stockholms Kyrko-Tidning 1824 N. 43.

*Sid. 251.

l)e små barnens julafton.
Tryckt första gången i tidningen Kometen 1825, N. 25, Bihanget.

Sedan omarbetadt i Samlade skrifter (Dahlgrens uppl.).



Sid. 2').').

SoiKldgsnioryoiicn.
Tryckt i Freja, poetisk kiilender för 1H33. Onuubetadt i Samlade

skrifter 1 (Dahlgrens ui)pl.).

Sid. 257.
Synen i kyrkan.

Tryckt första gången i tidningen Kometen 1827, N. 25 under titel

»Spöksynen i kyrkan.» Oniarbetadt i Samlade skrifter (Dahlgrens
uppl.).

Sid. 'liVl.

Mitt hem.
Tryckt första gången i Psyche, poetisk kalender för 1830. Stock-

holm 1829.

Sid. 264.

Lefnadsreyler.
Tryckt första gången i tidningen Kometen 1820, N. 7. Alldeles om-

arbetadti Odalgumman 1829 och i Samlade skrifter (Dahlgrens uppl.).

Sid. 267.

Säny för Stockholms predsällskap.
Första gången tryckt i Stockholms Kyrko-Tidning 1825 N. l<t. Om-

arbetadt i Samlade skrifter i Dahlgrens uppl.).

Sid. 270.

Thoräds monolog.
Första gången tryckt i Babels torn, en rymdskrift norrut 1824. Om-

arbetadt i Samlade skrifter (Dahlgrens uppl.).

Sid. 275.

Fåskmorgonen.
Tryckt i tidskriften För religionens vänner haft. 1. Stockh. 1827. Hit-

tills ej omtryckt.

Sid. 276.

Ljus och frihet.

Tryckt i Tummeliten, poetisk riksdagskalender för 1841.

Sid. 283.

Jordens hön.
Tryckt i Samlade skrifter (Arwidssons uppl.).

Sid. 285.

Det underhara trädet.

Tryckt i Kometen 182G, N. 97.
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Sid. 287.

Vivc le roi! eller en sjuklings hefraJitelse i det gröna.
Tryckt i kalendern Tummeliten för 1841.

Sid. 291.

Den första månsJcensqvällen i Eden.
Tryckt i Samlade ungdomsskrifter 1828.

Sid. 296.

Fattigdomen.
Tryckt i Odalgumman 1829. Hittils ej omtryckt.

Sid. 298.

Den hmgsiJctiga.
Tryckt i kalendern Jungfrun i det gröna, Stockholm 1838. Hittills ej

omtryckt.

Sid. 302.

Sömnen.
Första gången tryckt i Odalgumman 1829. Lindrigt omarbetadt i Sam-

lade skrifter (Dahlgrens uppl.)

Sid. 304.

Saknaden.
Tryckt 1 Poetisk kalender för 1819.

Sid. 306.

Den tillfrisknande.

Tryckt i Sylfiden, kalender för 1840. Hittills ej omtryckt.

Sid. 309.

Europa.
Tryckt i Aftonstjernan, poetisk kalender för 1833.

Sid. 311.

Sångmön.
Tryckt i Kometen 1826, N. 45.

Sid. 313.

Snille och smak.
Tryckt i Talltrasten, poetisk kalender för 1843.

Sid. 314.

Solens dröm.
Tryckt första gången i Phosphoros 1813. Omarbetadt i Samlade skrifter

(Dahlgrens uppl.).
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Sid. 31G.

Morgon och afton.

Tryckt i Sumlade ungdomsskrifter 1828.

Sid. 320.

Till aftonstjcrnan.

Tryckt i Frejii, poetisk kalender för 1833. Hittills ej omtryckt.

Sid. 322.

Natten.
Tryckt i tidningen Kometen 182."), X, 4. Hittills ej omtryckt.

Sid. 324.

Gläd dig af lifvet.

Tryckt i Freja, poetisk kalender för 1833. Hittills ej omtryckt.

Sid. 326.

Jag mins den Ijufva tiden.

Tryckt i Poetisk sångkalender för 1837. Hittills ej omtryckt.

Sid. 328.

Herden och herdinnan.
Tryckt i Poetisk kalender för 1817.

Sid. 331.

Kärleken.
Tryckt i tidningen Kometen 1826, N. 83. Hittills ej omtryckt.

Sid. 333.

Drömmen.
Tryckt i kalendern Aftonstjcrnan för 1833.

Sid. 335.

Judi)inan.
Tryckt i Talltrasten, kalender för 1843.

Sid. 341.

Frejas klagan.
Tryckt i tidningen Kometen. 182(5, N. 65.

Sid. 343.

Önskan.
Tryckt i Poetisk kalender för 1818.
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Sid. 344.

Molnen.
Tryckt i Babels torn. En rymdskrift. Norr ut. 1824. Hittills ej

omtryckt.

Sid. 34().

Porträttet.

Tryckt i Poetisk kalender för 1817. Hittills ej omtryckt.

Sid. 347.

Vattnets Jirusning.

Tryckt första gången i Poetisk kalender för 1818 undertitel »Vattnets
krus.» I Samlade ungdomsskrifter II under ofvan stående titel.

Sid. 348.

Snöfi.

Tryckt första gången i tidningen Kometen 1826, N. 91. Omarbetadt
i Samlade ungdomsskrifter II.

Sid. 350.

Molnen.
Tryckt första gången i Freja, kalender för 1832.

Sid. 353.

Sippan.

Tillagdt af Dahlgren i omarbetningen af Mollbergs Epistlar, som intogs

i Samlade ungdomsskrifter II 1828. §ärskildt intaget i Samlade
skrifter (Dahlgrens uppl.).

Sid. 355.

Källan.

Tryckt första gången i tidningen Kometen 1827, N. 46. Omarbetadt

i Odalgumman 1829. I Samlade skrifter (Dahlgrens uppl.) förkortadt

från 7 verser till 5.

Sid. 356.

Nordanvindens sång för höljan.

Tryckt första gången i Odalgumman 1829. I Samlade skrifter (Dahl-

grens uppl.) förkortadt från o verser till 3.

Sid. 358.

Den första vårsängen.

Tryckt första gången i tidningen Kometen 1826, N, 28 under titel

»Den första lärkan.» Förkortad i Samlade skrifter (Dahlgrens uppl.)

under ofvan stående titel.
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Sid. ;;(;().

Lnftrn.
Tryckt första gången i Opoeti.-^k kalender för poetiskt folk. Soram.ir-

häftet. Omarbetadt i Samlade ungdomsskrifter I.

Sid. MVl.
ÅsJ{rä(h'cf.

Tryckt första gången i tidningen Kometen 1827, N. ^55.

Sid. 3()(;.

I{cg>ihågcn.

Tryckt i Opoetisk kalender för poetiskt folk, Vinterhäftet 18_M.

Sid. 308.

Vestanvimloi.
Tryckt i Opoetisk kalender för poetiskt folk. Sommarhäftet 18-_»-.'.

Sid. 371.

Vintersäng.
Tryckt i tidningen Kometen 1827, N. 09.

Sid. 372.

Vårsång på Valhorgsmesso-affonen.
Tryckt i Poetisk sångkalender för 1837.

Sid. 375.

TJtflygtcn till landshygdcn.
Tryckt i Poetisk sångkalender för 1837.

Sid. 37ö.

Hösten.
Tryckt i Freja, poetisk kalender för 1832.

Sid. 380.

Granen.
Tryckt första gången i tidningen Kometen 1826, N. 21. Omarbetadt i

Odalgumman 1829.

Sid. 382.

balsaminen.
Tryckt i Freja, poetisk kalender för 1832.

Sid. 384.

NatnrhetraMelse.
Tryckt i Toilett-kalender för 1833. Hittills ej omtryckt.
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Sid. 386.

Fjäriln.

Tryckt i Toilett-kalender för 1833. Hittills ej omtryckt»

Sid. 388.

Åtanken på våren.
Tryckt i tidningen Kometen 1826, .N. 27.

Sid. 390.

Utfarten åt landet.
Tryckt i Toilett-kalender för 1833. Hittills ej omtryckt.

Sid. 392.

Vårhäeken.
Tryckt i Opoetisk kalender för poetiskt folk, sommarhäftet, 1822. Om-

betadt i Samlade ungdomsskrifter I, 1828.

Sid. 395.

Böljan.
Tryckt i Freja, poetisk kalender för 1832.

Sid. 397.

Ängen eller den nya fristaten.

Tryckt första gången i tidningen Kometen 1826, N. 89. Förkortadt i

Samlade ungdomsskrifter I, 1828.

Sid. 400.

Pastoral.
Tryckt i Jungfrun i det gröna, poetisk kalender för 1839.

Sid. 404.

Hösten.
Tryckt i Sylfiden, poetisk kalender för 1840 af Euphrosyne och Dahl-

gren. I Samlade skrifter (Arwidssons uppl.) II under titel »Höst-

osång».

Sid. 408.

OMoherregnet.
Tryckt första gången i tidningen Kometen 1825 N. 8 under titel

»Vandringsminnen, I. Den 19 Oktober 1825.') Omarbetadt i Sam-
lade ungdomsskrifter I, 1828. Slutet lyder i dess ursprungliga form;

Hvad är att göra?

Sig låta insnöra

I varg och i björn.

Och Be'n i sitt hörn
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Pokuleni,

Qvintilera

Och studera

På Stockholms Daj^blads nya format.

Som just giir en flat

Med sitt hebreiska alfabet,

Dito läsa Hufelands diet;

Sist hos en skönhet med rågad pokal
Glömma allt sq val ler, beröm och förtal.

Prat om intrader,

Uerr Michilsons eskader

Och Grosshandlar Hal.

Sid. 411.

Snön.
Tryckt i Odalgumraan 1820. I Samlade skrifter (Arwidssons "ppl.) U

under titel: »Snön och våren.»

Sid. 413.

Tövädret.
Tryckt första gången i tidningen Kometen 1827, N. 21. Omarbetadt

i Samlade ungdomsskrifter I, 1828. I Samlade skrilter (Dahlgrens

uppl.) 1834 förkortadt från 8 verser till 6.

Sid. 415.

Vånnorgonen.
Tryckt i Kometen 1826, N. .35.

Sid. 417.

Marcheroute for våren.
Tryckt första gången i Babels torn, norr ut, 1824.

Sid. 419.

Landtqväde till en vän.

Tryckt i Freja, poetisk kalender för 1832, under titel »Pastoral till

en vän.» I Samlade skrifter (Dahlgrens uppl.) under ofvan stående

titel förkortad från 25 verser till 13. Efter näst sista versen, sid.

422 i nu föreliggande samling, följa de af Dahlgren uteslutna ver-

serna, som utgifvaren anser förtjena anföras.

O tänk, hvilket berg utaf korfvar och paltar!

Af bringor och skinkor hvad skräckeligt lass

!

Här Ceres har rest sig af bullar ett altar.

Der glimmar smörklimparnes gula parnass.

Se, harar i fyrsprång dig komma till möte,

Här rulla dig pundsdryga ostar i sköte'.

Stig, bägare, fram utan väntan och söl

Och bjud åt Herr Pastorn det fradgande öl!
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Men tyst! hör, det skäller. Släng korfven åt fannen!
Herr länsman ju kommer i grönmålad schas.

Hans käresta guppar till venster om mannen
Och drängen bakom på en säck utaf gräs.

Vid stallet man håller, ur fotsteget stiger.

Herrn bugar, och frun i det samma ock niger.

På gafvel ställs grinden, man kysses på mund,
Svär pest öfver gässen och hutar åt hund.

Nu aftonvard dukas i hörnet af rummet.
Emellertid språkas om ditt och om datt,

Hvad nytt af herr länsmannen blifvit förnummet,
Om markegångstaxan i staden är satt,

Hur hvetet ser ur bortåt Blacksta och Gnesta,

Om nådig' grefvinnorna än äro resta,

Om fölungen tog sig, som vargarne bet',

Om kronfogden ännu har sålt sin karet.

Till baka från sandgropen, bruna som nötter.

Din Nisse och Lasse nu komma i språng.

Med flygande lockar, med dammiga fötter

Inrusa de båda i saln' på en gång.

Ur ögat slås luggen, de kyssa på handen
Och trumla på borden och skaka af sanden.

Hej ! flux genom dörrn det bär af i galopp,

Att göra i länsmannens schas sina hopp.

Nu solen går neder i vestliga rummen
-Och tittar blott smått genom fönstren ibland.

Förgyld är på hampspöket näsan och tummen;
De peka mot skyarnes glittrande rand.

Ett flor öfver källorna sakta sig drager.

Och skuggan, som nyss var så spenélig och mager.

Står skyhög och tjock öfver land, öfver sjö,

Och böljorna sjunka i djupet och dö.

Och lammena lägga sig neder i ringar.

Ej mera i skog höres skällornas ljud.

Blott bäcken än rör sig, sitt strumpeband slingar

Kring knäet af kullen, som klädes till brud.

Till bo't flyger svalan med biet, hon funnit.

Fullständigt har spindelen dvergsnätet sptmnit.

Skogsdufvan i eken nu hvilar så trygg.

Men mörtarne slå uti vass efter mygg.

Och himlen tar på sig sin nattkjol af siden,

Sin krona, som strålar af månskenets glans.

På armarne hänger hon stjernornas smiden.

Sitt hår slår hon ut i en ringlande dans. —
Men bränvinet redan i tumlarn är slaget,

Och länsmannen tappat två plåtar i draget.

Det mörknar på fästet och potten är gjord,

Man super och jemkar sig sedan till bord.
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Här ordas om allting, om trädgårdens alster,

Om morot och sjilat, om Uik och melon,

Om hvasshuk i kaggar, om strömming pfi balster,

Spöslitning och atockstraff och f;ittigstu'hjon.

Auktioner, utmätningar, slagemill och buller,

Förtenning :if grytor och fat och kastruller,

Mäskvärmare, Argus, trumpet och klaver

Och Fritjofs saga af biskop Tegncr.

Man äter och slutar, uppstiger och pussas

Och pussas å uyo på kind och på hand.

Till förstugan rullande bredschäsen skjutsas.

Stolt gnäggande ungfåleu 8krai)ar i sand.

Man niger och bugar och famnas och klappas.

I brådskan af länsmannen munstycket tappas.

Men frun redan sitter med nickande hatt

Och tackar och önskar en hjertlig god natt

Nu tar du din älskade hälft under armen
Och vandrar i stjernglansen ut öfver mark.
Förbi är den qvalmiga, tryckande värmen.
Så mildt faller daggen på löfven i park.

Klart aftonens stj erna från skyhvalfvet höga
Sig speglar i makans förtjusande öga.

Och lätt lyfter flägten från sqvalpande sjö

Den mörkbruna locken på svanbarmens snö.

Först här uti dungen I sågen hvar annan
En midsommarsqväll, när på stången man band.

Ån ser du i minnet den molnfria pannan
Och rosen på kinden och liljan på hand,

Der bländande gracerna mysande lekte,

Den foten, som blommorna kärleksfullt smekte,

Den blicken, som eldpilar sköt mot ditt bröst.

Och läppens korall med sin klangfulla röst.

Der knöt du förbundet för hela din lefnad

Med kärlekens kyska och heliga tro.

Der börjades först din lycksaliga väfnad

Af tankar att ega en maka och bo,

Se vänner till morgon och middag och qvälier,

Impromtu på bordet ha stek, när det gäller.

Och klimpar i soppan, ostkaka och gris,

Ny tobak i asken och brasa på spis.

Sid. 423.

Vårjournal.
Tryckt i Aftonstjernan, poetisk kalender för 1833.
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Sid. 430.

I versen: Och hastigt for etc. saknas hos Dahlgren den rad, som skall

rimma på skog.

Sid. 432.

Vårhetraktelse.
Tryckt i Toilett-kalender för 1833. Hittills ej omtryckt.

Sid. 434.

Tryckt i Freja, poetisk kalender för 1832.

Sid. 436.

Djurgärde7i.
Tryckt i Poetisk sångkalender för 1837.

Sid. 437.

Elfdansen.
Tryckt i Poetisk sångkalender för 1837.

Sid. 439.

Månen.
Tryckt i Odalgumman 1829.

Sid. 442.

Augustimånskenet.
Tryckt i Jungfrun i det gröna, poetisk kalender för 1839. »Mel.:

Lifligt mig foglarnes samljiid förtjusar. )i

Sid. 444.

Se^temheraftonen.
Tryckt i Jungfrun i det gröna, poetisk kalender för 1839.

Sid. 447.

Källan.
Tryckt i Freja, poetisk kalender för 1832.

Sid. 449.

Vägen.
Förekommer i stycket Molnskyarne, som, författadt 1819, trycktes

1828. Närvarande stycke tryckt med förändringar i Babels torn,

norrut, 1824.

Sid. 451.

Höstsympati.
Tryckt i Freja, poetisk kalender för 1833. Hittills ej omtryckt.
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Sid. 454.

Slädfarten.
Tryckt i Odalgumman 1829.

Sid. 456.

Vårfaufdfii.

Tryckt i Freja, poetisk kalender för 1833.

S. s.

Kahhelckan =^ Caltha palustris, örty med gula blommor.

Sid. 458.

Yårvisa.
Tryckt i Jungfrun i det gröna, kalender fÖr 1839. I Samlade skrifter

(Arwidssons nppl.) II sid. 80 under titel: Visa om våren.



Rättelser.

Sid. 37 rad. 14 nedifr. står la; läs le.

„ 186 rad. 2 nedifr. står An; ?äs An.

,, 198 rad. 5 nedifr. står Fritjof; läs Ingeborg.

,, 249 rad. 7 uppifr. står stof; läs stoft.

,5 255 rad. 10 uppifr. står å; läs så.

,, 307 rad. 15 uppifr. står vår; läs vårt.

„ 378 rad. 4 uppifr. står torgliga; läs sorgliga.



I II II e II a 1 1.

Förord V.
Lefnadsteckning VII.

Förteckning pä, Dahlgrens för-

ut tryckta arbeten XX VII.

Större poetiska stycken.

Sid.

lloseniesten 1.

Mollbergs epistlar I, 73.

d:o d:o II 101.

i:ila Vinblads död 162.

Fritjof och Ingeborg eller Mid-
sommai^slielgen 18.'J.

Lyriska dikter.

Hymn 2a^.

Kristi uppståndelse 237.

Den botfardiga syuderskan 245.

Grafven 249.

De smä barnens julafton 251.

Söndagsmorgonen 2.55.

Svnen i kvrkan . 257.

.Aiitt hem' 262.

Lefnadsregler 264,

Säng för Stockholms prestsäll-

skap 267.

Thorilds monolog 270.

Påskmorgonen 275.

Ljus och frihet 276.

Jordens bön 283.

Det underbara trädet 285.

Vive le roi ! eller En sjuklings

betraktelse i det gröna ... 287.

Den första manskensqväUen i

Eden 291.

Fattigdomen 296.
Den lungsigtiga 298.

Sömnen 302.
Saknaden 304.

Den tillfrisknande 306.

Europa 309.
Sängmön 311,

Sid.

Snille och smak 31.3.

Solens dröm 314.
' Morgon och afton 316.

: TiU afton-stjernan 320.

Natten 322.
i Gläd dig af lifvet 324.

! Jag mins den Ijufva tiden 326.
Herden och hcrdinnan .328.

\
Kärleken 331.

' Drömmen 333.

Judinnan ,335.

Frejas klagan 341.

Önskan 343,

,

Molnen (Som molnen sa äro

;
ock menniskorts öden) 344.

iPorträttct 346.

Vattnets krusning .347.
' Snön (Frän liimmelen i lilje-

hvita kläder) 348.

I

Molnen (Pä fästets rymd förun-

derliga väsen) .3.50.

Sippan .3.53.

Käll?n (Du klarögda källa) ... 35,5.

Nordanvindens säng för böljan 3.56.

Den första väi^sängen (Stjeman,

{

lik en stelnad droppe) ... 3.58.

][.uften 360.

Askvädret 362.

Regnbagen (Närregnet droppar) 366.

Vestanvinden (Ständigtjag ilar) 368.

Vintersång (Vintern ärkommen) 371.

Värsäng pä Valborgsmesso-af-

tonen 372.

Utflygten till landsbygden (För
! sex veckor sedan) 37,5.

Hösten (Det är då förbi) 378.

Granen .380.

Balsaminen • 382.

I

Naturbetrakt^lse (Frän solen sti-

i ger) 384.
' Fjäriln (SäUa syltid) 386.



Sid.

Åtanken pä våren (Bröder, låt

oss sjunga) 388.

Utfarten at landet (Farväl, du
trånga stad) 390.

Vårbäcken 392.

Böljan (Ock böljan kon satt) .. 395.

Ängen eller den nj'^a fristaten 397.

Pastoral (O! kuru Ijufligt för-

flöto de stunder) 4O0.

Hösten (Så sorgligt att vandra
i lunden) 404.

Oktoberregnet 408.

Snön (Högt upp mellan fjellen) 411.

Tövädret 413.

Vårmorgonen (Dimman bryts

af solens skifva 415.

MarckeroutG för våren 417.

Landtqväde till en vän (Hell

dig) .^... 419.

Vårjournal. Lärkan (När vår-

solen kommer) .. 423.

Sid.

Fjärlln på spinn-

..
buset 425.

Ängen (På blom-
mande äng) 426.

Fjellet 427.
Något om Slompen 429.

Vårbetraktelse (Berg ock dalar) 4;:{2.

Spindeln 4.34.

Djurgården (I stadens qvalm) 436.
Elfdansen 4.37.

Månen (Hvart öga ser solen) . . 439.

Augusti-månskenet 442.

September-aftonen 444.

Källan (Ej ben bar du fått) 447.

Vågen (Vindarnes pust) 449.

Höstsympati 451.

Slädfarten (Som skuggan af

skyn) 4.54.

Vårfantasi (Det susar i skogen) 456.

Vårvisa (Ändtligen kylan vikit

för fanders) 458.

Anmärkninsjar 461.
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